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KAP. I.

Jag kömmer till världen.

Huruvida jag själf blir hjälten i min egen lefnadssaga eller om det blir någon annan som kommer att intaga jden
platsen, skola följande blad utvisa. För att börja mitt lif från mitt lifs början, vill jag först berätta, att jag, enligt
hvad man sagt mig och jag tror, föddes en fredag kiockan tolf på natten. Man lade märke till att klockan började
att slå och jag att skrika på samma gång.

Med fäst afseende vid dagen och stunden för min födelse, förklarades det såväl af barnmorskan som af åtskilliga
kloka gummor i grannskapet, hvilka lifligt intresserat sig för mig åtskilliga månader innan vi kunnat göra
personlig bekantskap, för det första, att jag var bestämd till otur här i lifvet och för det andra, att jag säkert skulle
få förmågan att se spöken och andar, enär båda dessa gåfvor enligt deras förmenande ovillkorligen förknippade
sig med alla små olyckliga människobarn af båda könen, som kommit till världen framemot småtimmarna en
fredagsnatt.

Med afseende på den förstnämnda spådomen säger jag ingenting nu, ty ingenting kan bättre än min egen
lefnadshistoria ådagalägga, om förutsägelsen visade sig grundad eller oriktig. Med afseende på frågans andra del
vill jag bara anmärka, att såvida jag icke som lindebarn förbrukat denna min arfslott, har jag icke tillträdt den än.
Men jag klagar visst icke öfver att jag gått förlustig denna förmån; är detII

så att någon annan i mitt ställe kommit i åtnjutande däraf, är det honom väl unnadt.

Jag föddes med segerhufva, och segerhufvan ut-bjöds i tidningarna till det billiga priset af femton guineas.* Om
sjöfarande folk hade ondt om pengar .den tiden eller om de ledo brist på tro och föredrogo lifräddningsgördlar,
vet jag icke; hvad jag vet är, att blott ett enda bud gjordes och detta af en advokat, som visst ägnat sig åt
växelmäkleri. Han bjöd två pund kontant, resten i sherry, men vägrade att till högre summa än så frikallas från
risken, att drunkna. Annonsen drogs följaktligen in utan att ha vållat annat an förlust — ty hvad sherrynj
beträffade, var min mor snarare benägen att afyttra alla slags lyxartiklar än att köpa dem — och1 tio år därefter
anställdes lotteri på segerhufvan nere i vår hemtrakt. Femtio personer köpte sig hvar sin lott till en 1/2 krona**,
och den vinnande skulle erlägga en krona eller fem shilling till. Jag var själf närvarande, och jag tyckte det var
riktigt kusligt att se en jdel af mitt eget jag afyttras på detta sätt. Jag minns mycket väl, att segerhufvan vanns af
en gammal fru med redikyl, som mycket motvilligt plockade fram sina fem shilling, allt i småmynt. Till sist
fattades det ändå två och en half pence, och trots mycken uppoffring af tid och möda fick hon det aldrig klart för



sig. Som ett där i trakten ganska beaktadt faktum står det emellertid fast, att hon åldrigt drunknade utan helt lugnt
afsomnade i sin säng vid nittiotvå års ålder. Intill det sista lär hon berömtjgig af att hon aldrig i sitt lif varit på
vatten, utom då bon gått öfver en bro, och vid den högt värderade tekoppen plägade hon ännu i sina yttersta
dagar uttrycka sin harm öfver gudlösheten hos dessa sjömän och andra, som hade den förmätenheten att
»slingra» sig öfver hafven. Fåfängt föreställde man henne, att
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åtskilliga njutningsmedel, bland andra teet, voro resultat af denna klandervärda vana. Hon svarade då med ökadt
eftertryck och en inneboende känsla af sitt arguments hållbarhet: »Bet är bäst att följa banad väg.»

. För att inte själf afvika från vägen återgår jag nu till min födelse.

Jag föddes i Blunderstone i Suffolk, eller »så vid lag», som de säga i Skottland. Min fars ögon hade slutits för
denna världens ljus ett halft år innan mina öppnades för det. Än i dag förefaller det mig så underligt, att han
aldrig sett mig, och än underligare synes mig min i minnenas dunkel framträdande barnsliga idéförbindelse med
hans hvita grafsten därute på kyrkogården. Jag erinrar mig mitt medlidande för den, där den låg så ensam ute i
den mörka kvällen, då vårt lilla hvardagsrum var så varmt och ljust med brinnande brasa och lampor. Ibland
tyckte jag, att det var riktigt grymt att vi stängt och bommat till så väl om oss.

En moster till min far och följaktligen grand'-tante till mig, som jag framdeles skall säga mera om, var den
förnämsta personen i vår familj. Miss Trot-wood, eller miss Betsey, som min stackars mor alltid kallade henne,
när hon lyckades så pass öfvervinna sin fruktan för denna imponerande dam att hon nämnde henne alls — hvilket
var sällsynt — hade varit gift med en man, som var yngre än hon och; mycket vacker — utom i den mening som
betecknas af ordspråket »vacker är den vackert gör» — ty han misstänktes starkt för att ha slagit miss Betsey, ja,
en gång lär han med anledning af en penningetvist ha vidtagit några raska åtgärder för att kasta ut henne genom
ett fönster två trappor upp. Dessa påtagliga bQyjs på lynnenas ©förenlighet hade förmått miss Betsey att medelst
erläggande af en viss summa göra sig af med honom och utverka skilsmässa på grund af ömsesidig
öfverenskommelse. Han for till Indien med sitt kapital, och enligt hvad en fantastisk sägen inom familjen visste
att berätta, hadehan där setts ridande på en elefant i sällskap med en babian; men det var det nog inte, det var
kanske en babu eller en begum i stället. Innan tio år gått om, fick man emellertid från Indien underrättelse om
hans död. Hur den berörde min tant, var det ingen som visste, ty strax efter skilsmässan hade hon återtagit sitt
flicknamn, köpt en villa i en by vid hafskusten, slagit sig ned dar som ett ensamt fruntimmer med sin tjänarinna
och alltjämt fortsatt att lefva i den mest obevekliga tillbakadragenhet.

Min far hade visst en tid varit hennes stora favorit ; men hon kände sig dödligt förolämpad af hans giftermål, på
grund af att min mor var »en vax-docka». Hon hade aldrig sett min mor, men hon visste, att hon ännu icke fyllt
tjugu år. Min far och miss Betsey träffades aldrig m?r. Han var dubbelt så gammal som min mor, när de gifte sig
och ganska klen till kroppen. Han dog ett år efteråt, som jag redan sagt, ett halft år innan jag kom till världen.

Så stodo sakerna på eftermiddagen deri fredag, som man torde ursäkta att jag anser så händelserik och viktig.
Naturligtvis hade jag då ingen aning om dessa ställningar och förhållanden, ej heller kan jag ha något minne,
grundadt på mina egna sinnens vittnesbörd, af hvad som sedan följde.

Min mor satt framför elden, ej vidare stark och mycket nedstämd, blickande in i glöden genom tårar och ganska
bekymrad såväl för egen räkning som för den lilla faderlösa främlingens, hvars ankomst till en värld, som föga
frågade efter honom, bebådades af några nåldynor och småkläder i en låda uppe i sängkammaren. Min mor satt,
som jag sade, framför elden den där klara, blåsiga eftermiddagen i mars, bäfvande och sorgsen, mycket oviss om
hon med lifvet skulle bestå det föreliggande profvet. Efter att ha torkat tårarna ur ögonen kom hon att se ut
genom det motliggande fönstret och blef varse en främmande dam, som vandrade uppför trädgårdsgången.

Min mor fick genast klart för sig, att det var missII



Betsey. Den nedgående solen kastade öfver trädgårdsstaketet sitt skimmer på den främmande damen, och hon
styrde kurs mot ingången med en stelhet i rörelserna och en bestämdhet i ansiktsuttrycket, som icke kunnat
återfinnas bos någon annan.

Framkommen till byggningen, gaf hon ett ytterligare bevis på sin identitet. Min far hade ofta antydt, att hon
sällan betedde sig som en vanlig kristen människa, och i stället för att ringa på portklockan gick hon fram till
fönstret, genom hvilket min mor isett henne, och tittade in, i det hon, efter hvad min mor påstod, tryckte näsan så
hårdt mot rutan att den blef alldeles hvit och platt.

Hon skrämde så häftigt min mor, att jag alltid varit fullt och fast öfvertygad om att jag har miss Betsey att tacka
för, att jag föddes på en fredag.

Min mor hade helt uppskakad rest sig från stolen och ställt sig i vrån bakom den. Miss Betsey, som långsamt och
granskande lät blicken gå kring rummet, började från andra hållet och lät sina ögon, likt turkhufvudet på ett
Schwarzwalderur, sakta vända sig tills de stannade på min mor. Då rynkade hon pannan och på ett sätt, som
kräfde lydnad, vinkade hon åt frun i huset att gå och öppna dörren. Min mor lydde.

»Mrs. David Copperfield, kan jag se», sade miss Betsey. Förmodligen hade de sista ordens betoning sin grund i
min mors sorgdräkt och tillstånd.

»Ja», sade min mor med svag röst.

»Miss Trotwood», upplyste främlingen. »Ni har väl hört talas om henne, kan jag tro?»

Min mor svarade, att hon haft det nöjet, och hon erfor en obehaglig känsla af, att det märktes, att nöjet icke varit
öfverväldigande.

»Nu ser ni henne», sade miss Betsey. Min mor böjde på hufvudet och bad henne stiga in.

De gingo in i hvardagsrummet, som min mor nyss lämnat. Det var inte eldadt i förmaket på andra sidan gången
— hade icke varit det alltsedan min fars begrafning; och då de båda satt sig ned och missII

Betsey ej sade ett ord, brast min mor efter några fåfänga försök att behärska sig i gråt.

»Se så, se så!» sade miss Betsey ifrigt. »Låt bli det där, lugna er!»

Men min mor kunde inte det, utan fortfor att gråta, tills hon gråtit ut.

»Tag af dig mössan, barn», sade miss Betsey, »och låt mig se hur du ser ut.»

Min mor var så rädd för henne, att hion ej vågat motsätta sig denna besynnerliga uppmaning äfven om hon haft
lust därtill. Hon gjorde därför som hon blef tillsagd och gjorde det med så darrande händer, att hennes hiår, som
var rikt och vackert, föll ned kring ansiktët.

»Bevara mig väl!» utbrast miss Betsey. »Du är ju en riktig barnunge!»

Det är nog troligt, att min mor såg ovanligt ung ut för sina år; hon sänkte hufvudet, som om det varit hennes fel,
och sade med en snyftning, att hon verkligen fruktade, att hon var en ganska barnslig änka och skulle bli en
barnslig mor, om hon fick lefva. Under den korta paus som följde, hade hon en förnimmelse af att miss Betsey
med icke ovänlig hand vidrörde hennes hår; men då hon såg på henne i denna blyga förhoppning, fick hjon se
den värda damen med något uppvikt klänningskjol, händerna hvilande på ena knäet och' fötterna stödda mot
sprak-gallret sitta och rynka pannan framför elden.

»Hvarför i all världen heter det Skatboet?» frågade miss Betsey plötsligt.

»Menar ni huset?» frågade min mor.

»Ja, hvarför skulle det heta Skatboet? Matboet hade väl låtit bättre, om någon af er haft litet praktiskt förstånd.»

»Det var mr. Copperfield, som bestämde namnet», svarade min mor. »Han tyckte om fåglarna och fann det
lämpligt.»



Aftonvinden ställde i detsamma till ett sådant oväsen bland några gamla almar nere i trädgården, att hvarken min
mor eller miss Betsey kunde låta bliII

att se åt det hållet. Då almarna böjde sig mot hvarandra, likt jättar som hviska om hemligheter, och efter några
sekunders tankeutbyte satte sig i häftig rörelse och vildt svängde rried grenarna, som om de gifna förtroendena
varit allt för uppskakande för 'deras sinnesfrid, började några illa åtgångna, ruggiga gamla skatbon, som sutto
uppe i topparna, att gunga likt skeppsvrak på ett stormigt haf.

»Hvar ä' fåglarna?» frågade miss Betsey.

»Fåglarna?» Min mor hade tänkt på någonting annat.

»Skatorna — hvart ha de tagit vägen?» frågade miss Betsey.

»De ha inte funnits här i vår tid», sade min mor. »Vi trodde — det vill säga min man trodde — att det fanns
mycket skator här, för det var en hel mängd bon; men de voro gamla och för länge sedan öfvergifna af sina
invånare.»

»Det är så likt David Copperfield!» utbrast miss Betsey. »Jag känner igen honom i det där. Han kallar huset
Skatboet, då det inte finns en skata i dess närhet, och tar fåglarna på god tro, bara för att han ser boen!»

»Mr. Copperfield», inföll min mor, »är död, och om ni vågar säga någonting ovänligt om honom till mig, så —»

Min stackars lilla mor hade väl antagligen i det ögonblicket för afsikt att rikta något våldsamt angrepp mot min
tant, som lätt kunnat reda sig mot henne med ena handen, till och med om min mor varit bättre tränad för enviget
än fallet var den aftonen. Emellertid stannade uppsåtet vid att hon reste sig från stolen; och så satte hon sig helt
ödmjukt ned igen och svimmade af*

När hon så kom till sans igen, om af egen kraft eller tack vare miss Betseys åtgörande, visste hon ej, fann hon
denna stående vid fönstret. Skymningen höll nu på att öfvergå till mörker, och ehuru de dunkelt urskilde
hvarandra, kunde de icke ens gjort detta utan hjälp af eldskenet.lo

»Nåå?» sade miss Betsey och återvände till sin stol, som om hon endast helt tillfälligtvis kastat en blick på
utsikten. »När väntar du —»

»Jag har kommit i en sådan darrning», stammade min mor. »Jag vet inte hvad som går åt mig. Jag dör bestämdt.»

»Åh nej, visst inte. Drick litet te.»

»Kan ni verkligen inbilla er/ att det skulle gagna mig?» utbrast min mor svagt och hjälplöst.

»Visst skulle det det», sade miss Betsey. »Det där är bara inbillning. Hvad kallar du flickan?»

»Jag vet ju inte än, om det blir en flicka», svarade min mor oskyldigt.

»Gud signe barnet!» utbrast miss Betsey, utan att veta, att hon citerade en strof af de på nåldynan utprickade
däruppe i byrålådan, men hon tillämpade den på min mor i stället för på mig. »Henne menade jag inte. Jag
menade tjänst flickan.»

»Peggotty», svarade min mor.

»Peggotty!» upprepade miss Betsey med märkbart ogillande. »Inte vill du väl säga, att någon varelse blifvit
buren till en kristen kyrka och döpt till Peggotty ?»

»Det är hennes tillnamn», förklarade min mor med matt röst. »Mr. Copperfield kallade henne så, emedan hennes
förnamn var detsamma som mitt.»

»Hör hit, Peggotty», ropade miss Betsey, som öppnat dörren. »Kom in med te. Frun mår inte bra. Låt se att ni
raskar på.»

Efter att ha utfärdat denna befallning med en ton, som hade hon från hushållets början därinom öfvat en
obestridd myndighet, och efter att ha satt ögonen i Peggotty, som vid ljudet af den främmande rösten med tändt



ljus skyndat ut i gången, stängde miss Betsey åter dörren och satte sig ned som förut med fötterna mot spisgallret,
klänningen uppvikt och händerna hvilande mot ena knäet.

»Du sade någonting om att det skulle bli en flicka», utlät sig miss Betsey. »Visst blir det en flicka. Jag känner på
mig, att det blir en flicka. Och ser du,II

barn, från den stund denna flicka kommit till världen —»

»Kanske blir det en gosse», dristade sig min mor att invända.

»Jag har ju sagt dig, att jag känner på mig, att det blir en flicka», gentog miss Betsey. »»Motsäg mig inte. Från
den stund denna flicka kommit till världen, ämnar jag bli hennes vän. Jag vill bli hennes gummor och jag
anhåller, att du kallar henne Betsey Trotwood Copperfield. Denna Betsey Trotwood skall inte begå några misstag
i lifvet. Ingen skall leka med denna stackars flickas känslor. Hon skall bli väl uppfostrad och noga aktad, så att
hon inte sätter någon obefogad tillit till någon främling. Det skall jag draga försorg om.»

Hvar och en af dessa satser åtföljdes af en knyck på miss Betseys hufvud. Det var som om känslan af hennes
egna oförrätter sjudit inom henne, och som om hon behärskat sig för att icke än tydligare anspela på dem. Detta
misstänkte åtminstone min mor, då hon observerade henne vid det svaga eldskenet. Min mor var dock allttör
orolig för egen räkning, alltför öfverväldigad och förvirrad att kunna göra några pålitliga iakttagelser eller veta
hvad hon skulle säga.

»Och var David god mot dig, mitt barn ?» frågade miss Betsey sedan hon suttit tyst en stund och knyckarna på
hufvudet så småningom upphört. »Lefde ni väl med hvarandra?»

»Vi voro mycket lyckliga», svarade min mor. »Mr. Copperfield var obeskrifligt god mot mig.»

»Jaså, då skämde han väl bort dig ?» återtog miss Betsey.

»Ja, det gjorde han nog, och det blir allt svårt för mig att stå alldeles ensam i världen utan någon annan än mig
själf att lita till», sade min mor med en snyftning.

»Se så, gråt inte!» sade miss Betsey. »Det tycktes just inte vara något passande parti, — det är sällanII

äkta makar passa ihop — och det var därför jag frågade. Du var visst fader- och moderlös?»

»Ja.»

»Och guvernant?»

»Jag var barnfröken i en familj, och mr. Copper-field kom dit på besök. Mr. Copperfield var mycket vänlig mot
mig, sysselsatte sig med mig och visade mig mycken uppmärksamhet. Till sist friade han till mig. Jag gaf honom
ja, och så gifte vi oss», sade min mor helt okonstladt.

»HmI Stackars barn!» mumlade miss Betsey med bekymrad min utan att taga ögonen från elden. »Kan du
någonting?»

»Förlåt mig, hur menar ni?» frågade min mor blygt.

»Kan du sköta ett hus till exempel?» sade miss Betsey.

»Inte så bra som jag skulle vilja», förklarade min mor. »Men mr. Copperfield undervisade mig —»

(»Det var han allt kompetent till!») interfolierade miss Betsey. — »och jag tror no g, att jag skulle ha gjort
framsteg, ty jag var mycket ifrig att lära och han en mycket tålig lärare, men så kom ju den stora olyckan och han
togs ifrån mig» — här öfverväldigades åter min mor af rörelse.

»Se så, se så!» sade miss Betsey.

»Jag höll hushållsboken mycket ordentligt och gick hvar afton igenom utgifterna med mr. Copperfield», utbrast
min mor mellan tvenne tårefloder.



»Se så, se så!» sade miss Betsey. »Gråt inte mera.»

»Och aldrig föll det ett ovänligt ord oss emellan angående den saken, utom då mr. Copperfield anmärkte på att
mina treor och femmor voro alldeles för lika eller att jag svängde svansarna på sjuorna och niorna», återtog min
mor med förnyad energi, men så grät hon igen.

»Du gråter dig sjuk», sade miss Betsey, »och det får hvarken du eller min guddotter något godt af. Se så, sluta då
en gån g!»

Argumentet var icke illa valdt för att lugna minII

mor. Därtill bidrog dock kanske i än högre grad hennes tilltagande illamående. En stunds tystnad inträdde, endast
afbruten af miss Betseys stundom upprepade »ha!» och »ah!» där hon satt med fötterna stödda mot spiselgallret.

»Jag vet, att David för egen räkning satt in sina pengar på en lifränta», sade hon till sist. »Hvad gjorde han för
din?»

»Mr. Copperfield», svarade min mor, som hade litet svårt att få fram orden, »var nog omtänksam och god att
draga försorg om att en del däraf vid hans död öfverflyttades på mig.»

»Hur mycket?» frågade miss Betsey.

»Ett hundra fem pund om året.»

»Det kunde ha varit sämre», sade min tant.

Ordet passade in på stunden. Min mor var nu så mycket sämre, att då Peggotty kom in med tebrickan och ljusen,
såg hon genast hur sjuk hon var — miss Betsey skulle nog ha sett det, äfven, hon, om det ej varit så mörkt — och
hjälpte henne i största hast att komma upp på sitt rum. Ham Peggotty, hennes brorson, som några dagar utan min
mors vetskap varit gömd i huset, som tillfällig budbärare i händelse af behof, skickades genast att hämta
barnmorska och läkare.

Dessa båda allierade makter förvånades högligen, då de med några minuters mellanskof båda anlände, att
framför brasan i hvardagsrummet finna en okänd dam med mörk uppsyn, som med hatten bundep. öfver vänstra
armen satt och stoppade ljusröd bomull i öronen |på sig. Som Peggotty inte visste hvem hon var och min mor
ingenting sade om henne, föreföll hon som ett mysterium, och det faktum, att hon hade ett helt bomullsförråd i
fickan och proppade öronen med ifrågavarande artikel, minskade icke det högtidliga i hennes närvaro.

Doktorn, som varit uppe och kommit ned igen, och som antagligen kände sig öfvertygad om att denna okända
dam och han skulle komma att tillbringa åtskilliga timmar på tu man hand, försökteII

att visa sig artig och sällskaplig. Han var den anspråkslösaste af sitt kön, • den allra mildaste lille man. Han gled
på sned in i rummet för att taga så liten plats som möjligt. Han gick lika tyst som vålnaden i Hamlet, ja,
stillsammare än den. Hufvudet höll han på sned, dels till följd af anspråkslöst ringaktande af sin egen person, dels
till tecken af anspråkslöst uppskattande af andra. Det är för litet sagdt, att han ej gjorde en mask för när. Han
kunde icke ha hutat åt en galen hund. Kanske hade han kunnat säga den ;ett stilla varnande ord, ty han talade lika
långsamt som han gick, men till ett otidigt eller häftigt sådant hade han aldrig kunnat låta förleda sig.

Mr. Chillip såg fromt på min tant, och efter att ha bugat sig med hufvudet på sned, sade han med anspelning på
den rosafärgade bomullen, i det han lätt vidrörde sitt vänstra öra:

»Någon liten lokal åkomma, inte sant ?»

»Hvad för något?» gentog min tant och ryckte bomullen som en kork ur ena örat.

Mr. Chillip blef, som han sedan talade om för min mor, så skrämd af min tants häftighet, att det var tur att han
inte förlorade kontenansen. Han upprepade emellertid helt vanligt:

»Ni lider af någon lokal retlighet ?»



»Åh prat!» svarade min tant och stoppade åter in korken.

Mr. Chillip hade nu intet annat val än att helt beskedligt sitta och se på henne, medan hon stirrade på elden, tills
han åter blef ombedd att komma dit upp. Efter en kvarts frånvaro kom han tillbaka.

»Nå ?» sade min tant.

»Åh jo», svarade mr. Chillip, »det går nog långsamt framåt.»

»Ba-a-aah!» sade min tant med stark vibrering på det om förakt vittnande utropet. Och så korkade hon sig igen
som förut.

Som mr. Chillip sedan sade min mor, blef han nu nästan stött. I egenskap af läkare blef han nästanII

stött. Icke dessmindre satt han kvar i nära två timmar och såg på henne, under det att hon såg på elden. Och så
tillkallades han igen. Efter en stunds frånvaro kom han åter tillbaka.

»Nåå ?» sade min tant och tog åter bomullstussen ur det åt honom vända örat.

»Joo», svarade mr. Chillip, »joo. det går nog långsamt framåt.»

»Asch då!» sade min tant och' gaf' mr. Chillip en blick, som han absolut icke kunde uthärda. Den var, enligt hvad
han sedan sade, ägnad att förkrossa honom. Nu föredrog han att gå och sätta sig i mörkret och det starka draget i
trappan, tills han åter fick bud efter sig.

Ham Peggotty, som gick i folkskolan och var en huggare i sin katekes, följaktligen att anse som ett trovärdigt
vittne, berättade dagen därpå, att då han en timme efter nyss skildrade scen råkat titta in genom dörren till
hvardagsrummet, hade miss Betsey ögonblickligen upptäckt honom och fått tag i honom, innan han ^hunnit
retirera. Däruppifrån hade nedträngt ljudet af steg och röster, som han antog, att bomullen] icke utestängde, ty
den lifliga damen hade gripit fast i honom och begagnat honom som ett offer att .utgjuta sin starka sinnesrörelse
öfver, när ljuden voro som mest genomträngande. Hon hade tagit honom i kragen och låtit honom marschera
fram och tillbaka, alldeles som om han fått för mycket opium, och vid nyssnämnda tillfällen hade hon skakat
honom, tagit honom i håret, skrynklat till hans skjortbröst och stoppat bomull i hans öron, som om hon förväxlat
dem med sina egna, samt plågat och misshandlat honom på många sätt. Detta bekräftades delvis af hans faster,
som träffade honom klockan half ett, då han nyss blifvit frigifven, och som intygade, att han då var lika röd som
jag.

Den fromme mr. Chillip kunde vid ett sådant tillfälle mindre än någonsin hysa groll mot någon människa. Så fort
han blef ledig, gled han på snedi6

in i hvardagsrummet och sade på sitt allra ödmjukaste sätt till min tant:

»Nu har jag den glädjen att kunna lyckönska er, madame.»

»Till hvad ?» frågade min tant med skärpa.

Mr Chillip kände sig åter förlägen till följd af min tants ytterligt stränga sätt; han bugade sig därför helt kort och
smålog för att blidka henne.

»Hvad i all världen går det åt karlen?» utbrast min tant otåligt. »Har han inte mål i munnen?»

»Lugna er, min bästa fru», sade mr. Chillip med sin mildaste röst. »Ni har ej längre någon anledning till oro.
Lugna er.»

Man har sedan ansett det som ett underverk, att inte min tant tog honom i axlarna och skakade honom, skakade
sanningen ur honom. Hon skakade bara på hufvudet åt honom, men det gjorde hon på ett sätt, som kom honom
att darra.

»Jaha», återtog mr. Chillip, sedan han samlat mod att fortsätta, j»jag har den glädjen att kunna lyckönska er,
madame. Nu är det öfverståndet och lyckligt öfverståndet.»



Under de fem minuter eller så vid pass som mr. Chillip anslog till framförandet af detta lilla tal, observerade min
tant honom noga.

»Hur är det med henne?» frågade min tant och lade armarna i kors, med hatten alltjämt dinglande vid den ena.

»Åhjo, jag hoppas att hon snart skall känna sig tämligen väl till mods», sade mr. Chillip. »Så pass nöjd och lugn
som man kan hoppas af en ung moder under så sorgliga husliga förhållanden. Jag tror ingenting hindrar, att ni
går in till henne om en stund. Det skulle kanske göra henne godt.»

»Men hon då? Hur är det med henne?» frågade min tant hvasst.

Mr. Chillip lade hufvudet än mera på sned och' såg på min tant som om han varit en liten sn,äll fågel. iII

»Barnet», sade min tant. »Hur är det med den lilla?»

»A,h, för all del, det trodde jag ni visste. Det är en gosse.»

Min tant sade icke ett ord men tog hatten i hak-banden, som om den varit en slunga, mättade ett slag mot mr.
Chillips hufvud, satte sedan på sig den utan att knyta den och gick för att aldrig komma tillbaka. Hon försvann
som en missnöjd fé eller som en af dessa öfvernaturliga varelser jag ansågs ämnad att skåda; och hon kom aldrig
tillbaka.

Nej, det gjorde hon inte. Jag låg i min korg, och! min mor låg i sin säng; men Betsey Trotwood Copperfield var
förpassad till drömmarnas och skuggornas land, de ofantliga områden, hvilka jag så nyligen genomfarit; och
ljuset i vårt fönster lyste ut öfver alla sådana resenärers jordiska mål, lyste på kullen där bortom askarna, som
täckte hans stoft, förutan hvilken jag aldrig kommit till.

KAP. II.

Jag börjar göra iakttagelser.

De första föremål som taga form för min erinring, när jag blickar långt tillbaka i de späda årens tomma rymd (äro
min mor med sitt vackra hår och sin ungdomliga figur och Peggotty utan spår till figur och med ögon så mörka,
att de tycktes förmörka hela hennes ansikte, samt kinder och armar så röda, att det förvånade mig att inte fåglarna
hellre pickade på dem län på äpplena.
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Jag tycker mig minnas dessa båda kvinnor, ned-hukade eller knäböjande midt emot hvarandra på golfvet för att
bli riktigt små, och så jag, som tul-tade från den ena till den andra. Jag har också ett svagt minne af hur Peggottys
pekfinger kändes, då hon räckte mig det. Synålen hade gjort det så sträft, att det var som om jag tagit i ett litet
muskottrif-järn.

Det där är kanske bara inbillning, men nog tror jag, att de flestas minne sträcker sig längre tillbaka än många anse
möjligt, och jag tror också, att många små barns iakttagelseförmåga är alldeles ovanligt skarp och korrekt. Jag
tror till och med, att många i detta hänseende framstående vuxna män snarare kunna sägas icke ha förlorat än ha
förvärfvat denna förmåga, detta så mycket mer som jag vanligen märkt, att sådana män bibehållit en viss
friskhet, saktmodighet och lätthet att göra till lags, som äfven kunna anses som ett arf från barndomen.

Det kan väl tyckas, att det nu sagda utgör en liten afvikelse från ämnet, men jag vill då anmärka, att jag bygger
dessa slutsatser på erfarenheter af det egna jaget; och om det af något jag kommer att anföra i denna berättelse
skulle framgå, att jag var ett barn med god iakttagelseförmåga och att jag som man bevarat ett klart minne af min
barndom, så kan jag säga, att jag verkligen gör anspråk på båda dessa egenskaper.

Då jag, som jag nyss sade, ser tillbaka på min i dunkel höljda späda ålder, så är det två föremål som afteckna sig
mot virrvarret, nämligen min mor och Peggotty. Hvad minnes jag väl mer? Låt mig tänka efter.

Ur molnet framträder då vårt hus — icke nytt för mig utan helt välbekant, sådant jag ser det då. I bottenvåningen
Peggottys kök med utgång till en mörk gård med ett dufslag på midten, likvisst utan några dufvor i; en stor
hundkoja i ett hörn, utan någon hund, och så en massa höns, som förefalla mig ofantligt stora och som promenera
omkring påi9

ett hotfullt och utmanande sätt. En tupp finns det, som hoppar upp på en stolpe när han gal och som särskildt
tycks gifva akt på mig, då jag ser på honom genom köksfönstret. Han kommer mig att darra, ty han ser så morsk
at. Jag drömmer ibland om gässen .utanför sidogrinden, som komma traskande och sträcka ut sina långa halsar
efter mig, när jag går åt det hållet, jag drömmer som en af vilda djur omgifven man kanske sedan drömmer om
lejon.

En lång korridor — hvad den synes mig oändlig i minnets perspektiv! — leder från Peggottys kök till
hufvudingången. Från denna korridor går en dörr till en mörk handkammare, som jag springer förbi, när det jär
imörkt, ty inte vet jag, hvad som kan finnas bland alla de där byttorna och krukorna och gamla tekistorna, när
ingen är därinne med ett svagt brinnande ljus och släpper ut den unkna lukten af tvål, jättiksgurkor, peppar, ljus
och kaffe, blandade i samma pust. Och så är det två förmak, nämligen hvardagsrummet, där vi sitta om kvällarna,
min mor och jag och Peggotty — ty Peggotty sällskapar alltid med oss sedan hon slutat sitt arbete, när vi äro
ensamma — och bästa förmaket, där vi sitta om söndagarna — ståtligt, men inte så trefligt. Jag tycker, att det
ligger någonting dystert öfver det rummet, ty Peggotty har — jag vet inte när, men någon gång var det —
berättat mig om min fars begrafning och huru alla gästerna då varit svartklädda. En söndagskväll läste min mor
därinne högt för mig och Peggotty om Lazarus' uppväckelse från de döda. Och detta skrämde mig så att de sedan
midt i natten måste taga upp mig ur sängen och genom sängkammar-fönstret visa mig den fridfulla kyrkogården,
där de döda hvilade lugnt i sina grafvar, som belystes af den klara månen.

Aldrig har jag sett någonting hälften så grönt som gräset på den kyrkogården, aldrig någonting hälften så
skuggrikt som de träden, aldrig någonting hälften så fridfullt som de grafvarna. Då jag tidigt på morgonen reser
mig upp på knä i min lilla bäddII

i garderoben i mammas rum och tittar ut och ser

det röda skenet på solvisaren, säger jag för mig själf: »Jag undrar om solvisaren är glad, att den åter kan visa
tiden?»

Se där vår kyrkbänk! Hvad den är högryggad! Och bredvid den är ett fönster, genom hvilket vårt hus kan ges och



verkligen ses af Peggotty många gånger under högmässan. Hon vill nämligen så vidt möjligt är förvissa sig om
att ingen gör inbrott där, och att det icke går upp i lågor. Men fastän Peg-gottys öga irrar utom kyrkan, blir hon
mycket förgrymmad, olm mitt gör det, och rynkar pannan jåt mig, när jag ställer mig upp på bänken, ty hon vill
att jag skall se på prästen. Men alltid kan jag inte se på honom — jag känner honom ju utan prästkragar, och jag
är rädd, att han skall tycka det är underligt, om jag stirrar för mycket, kanske afbryta gudstjänsten för att fråga
om skälet — och hvad skall jag svara då? Det är fasligt att sitta och gapa, men något skall jag väl göra. Jag ser på
min mor, men hon låtsar icke se mig. Jag ser på en pojke på stora gången, och han grinar åt mig. Jag ser på
solskenet, som kommer in genom den öppna porten till vapenhuset, och där får jag se ett förvilladt får — jag
menar inte en syndare utan ett riktigt får — som tyckes fundera på att gä in i kyrkan. Jag känner, att om jag
längre ser på det, skäll jag kanske bli frestad att säga någonting högt, och hur skulle det då gå? Jag ser upp på
epitafierna på väggen och försöker tänka på den i denna församling aflidna mr. Bodgers och på mrs. Bodgers'
känslor när mr. Bod-gers »sedan länge led, och jordisk läkekonst förgäfves mot det onda stred». Jag undrade, om
de tillkallat mr. Chillip, och om det var hans läkekonst, som varit förgäfves. I så fall undrade jag, om han tyckte
det var roligt att en gång i veckan bli påmind därom. Från mr. Chillip i sin söndagshalsduk gick min blick till
predikstolen. Tänk hvilken förträfflig lekplats! Den skulle föreställa en fästning, och när en annan pojke kom
uppför trappan och stormade den,II

skulle han få sammetskudden med tofsarna kastad i hufvudet på sig. Men till sist föllo mina ögon ihop, och från
det att jag tyckte mig höra prästen sjunga en entonig sång i värmen, hor jag ingenting, förrän jag med en duns
faller ned från sätet och mera död än lefvande bäres ut af Peggotty.

Och nu ser jag vårt hus utifrån med gallerfönstren i sängkammaren öppna för att släppa in den doftande luften,
och de trasiga gamla skatboen alltjämt dinglande i almarna längst ned i den åt vägen vettande trädgården. Nu är
jag i trädgården på husets baksida, bortom gården med det tomma dufslaget och hundkojan — en riktig jaktmark
för fjärilar, som jag minnes den, med högt staket och grind med hänglås. Där hänger frukten i klungor på träden,
mognare och saftigare än någon frukt jag sedan sett i någon annan trädgård, och min mor plockar bär i en korg
under det jag står bredvid och tar mig ett och annat krusbär med den oskyldigaste min i världen. — Nu är det
storm, och sommaren flyr med hast. Vi leka i vinterskymningen, hoppa och dansa i hvardagsrummet. När min
mor ej orkar längre och sätter sig att hvila i en länstol, ser jag hur hon lindar sina glänsande lockar kring
fingrarna och rätar upp sig, och ingen vet bättre än jag, att det gläder henne, att hon ser så bra ut och att hon är
stolt öfver att vara så täck.

Detta senare hör till mina tidigaste intryck. Detta och en känsla af att vi båda voro litet rädda för Peggotty och i
de flesta fall rättade oss efter henne voro bland de första åsikter jag hämtade af hvad jag såg.

En afton sutto Peggotty och jag ensamma framför brasan i hvardagsrummet. Jag hade läst högt för Peggotty om
krokodiler. Jag måtte ha läst mycket tydligt, eller den goda varelsen måtte ha varit högst intresserad, ty jag
minns, att sedan jag slutat, hade hon fått för sig att krokodilerna voro något slags grönsaker. Jag var trött på att
läsa och förfärligt sömnig; men som jag, ovanligt nog, fått tillåtelse att sitta uppe tills min mor kom hem från en
grann*II

familj, där hon tillbringat aftonen, skulle jag naturligtvis hellre dött på min post än gått och lagt mig. Jag hade
nått det stadium af sömnighet, då Peggotty började svälla ut och bli ofantligt stor. Jag höll upp ögonlocken med
mina båda pekfingrar och betraktade henne ihärdigt där hon satt och arbetade; jag såg på vaxbiten hon begagnade
till tråden — hvad den såg gammal ut och skrynklig härs och tvärs! På det lilla huset med halmtaket, som
alnmåttet bodde i, på arbetslädan med skjutlocket, prydt med en afbildning af St. Paulskyrkan med ljusröd dom,
på mässingsfingerborgen hon begagnade, på henne själf, som jag fann förtjusande. Jag var så sömnig, att jag
märkte, att jag till sist ingenting såg, och ett ögonblick var jag alldeles borta.

»Peggotty», sade jag helt plötsligt, »har du någonsin varit gift?»

»Kära, lilla master Davy», svarade Peggotty, »hur kom ni att tänka på giftermål?»



Hon hade ryckt till så hjäftigt, att jag nu blef riktigt vaken. Men så afbröt hon sitt arbete och såg på mig med
nålen utdragen så långt tråden räckte.

»Men har du någonsin varit gift, Peggotty ?» upprepade jag. »Nog är väl du en mycket vacker kvinna, eller hur
?»

Visst tyckte jag, att hon var i en helt annan; stil än min mor; men jag ansåg henne för ett mycket vackert
exemplar af en annan skönhetstyp. I bästa förmaket hade vi en röd sammetspall, på hvilken: min mor målat en
bukett. Bottenfärgen på pallen och Peggottys hy syntes mig i stycke med hvarandra. Pallen var len och Peggotty
var skroflig, men hvad gjorde det!

»Skulle jag vara vacker, Davy!» sade Peggotty. »Långt därifrån min gosse! Men hur kom ni att tänka på
giftermål?»

»Jag vet inte! — Inte får man väl gifta sig med mer än en i sänder, eller hur, Peggotty ?»

»Nej, det får man visst inte», sade Peggotty raskt och afgjordt. ,II

»Men om man gifter sig med någon och den dör, så får man väl gifta sig med en annan, Peggotty ?»

»Ja, visst får man det, om man vill, min gosse. Det beror på olika åsikter.»

»Hvad är din åsikt, Peggotty?» frågade jag.

Jag gjorde frågan och såg pröfvande på henne, därför att hon såg så underligt på mig.

»Min åsikt är», sade Peggotty i det hon åter flyttade blicken till sitt arbete och började sy, »att jag aldrig sj|älf
varit gift, lille master Davy, och att jag inte tror att jag blir det. Något mera vet jag inte om den aaken.»

»Du är väl inte ond, Peggotty?» sade jag efter att ha suttit tyst en stund.

Jag trodde verkligen, att hon var det, ty hon hade svarat mig så kort; men jag misstog mig, ty hon lade ifrån sig
strumpan som hon höll på att stoppa, och i det hon öppnade båda armarna, drog hon mitt lockiga hufvud till sitt
bröst och kramade det duktigt. Jag vet, att det måtte varit duktigt, ty som hon var mycket fet plägade vid hvarje
liten ansträngning hon gjorde några af de knappar, som sammanhöllo hennes klänning i ryggen, flyga ur. Och jag
minns, att då hon kramade mig den gången, dansade två knappar af till rummets motsatta ände.

»Låt mig nu höra litet mer om krokendilerna», sade Peggotty, som ännu ej fått namnet riktigt klart för sig. »Jag
längtar riktigt att få höra fortsättningen». Jag kunde inte riktigt förstå hvarför Peggotty såg så besynnerlig ut, eller
hvarför hon var så angelägen att återgå till krokodilerna. Vi återvände emellertid till dessa hemska djur, å min
sida med nyförvärfvad vakenhet, och vi läto deras ägg ligga och kläckas i sanden; vi kilade ifrån dem och
gäckade dem genom tvära vändningar, som de på grund af sin otympliga kroppsbeskaffenhet icke med samma
snabbhet kunde följa; och vi gingo ned i vattnet med dem, alldeles som infödingarna, och vi slungade skrofliga
träklumpar ned i deras gap, kort sagdt, vi gingo igenom hvarje grad af krokodilensII

besegrande. Åtminstone gjorde jag det. Hvad Peggotty beträffar, hade jag mina tvifvel, ty hon satt hela tiden och
borrade in stoppnålen i olika delar af sina armar och sitt ansikte.

Vi hade gjort slut på krokodilerna och öfvergått till alligatorerna, då det ringde på trädgårdsgrindens klocka. Vi
skyndade ut, och där stod min mor, vackrare iän vanligt i mitt tycke, och jämte henne en herre med det vackraste
svarta hår och polisonger — densamma som förliden söndag följt oss hem från kyrkan.

Då min mor böjde sig ned för att omfamna och kyssa mig, sade den där herrn, att han ansåg mig mera värd att
lyckönska än någon konung — eller något i den vägen. Jag märker nämligen, att senare intryck här göra intrång
på min dåvarande uppfattning.

»Hvad menar ni med det?» frågade jag öfver hennes axel.

Han klappade mig på hufvudet; men hur det var, så tyckte jag hvarken om honom eller hans djupa stämma, och
jag ville inte, att hans hand skulle vidröra min mors, då han klappade mig. Jag sköt därför undan den så godt jag



kunde.

»Men Davy| ,idå i» invände min mor.

»Den snälla gossen!» sade herrn. »Inte kan jag undra på hans hängifvenhet.»

Aldrig förr Jiade jag sett en så vacker färg i min mors ansikte. Hon förebrådde mig mildt min ohöflighet, och
slutande mig till sig under schalen, vände hon sig till den mörklagde herrn och tackade honom, för att han gjort
sig besvär att följa henne hem. Under det att hon talade, räckte hon honom handen, och då han slöt den i sin,
tyckte jag, att hon kastade en blick på mig.

»Låt oss nu taga godnatt, min snälla gosse», sade herrn sedan han böjt sitt hufvud — jag såg det nog, jag! —
öfver min moders lilla behandskade hand.

»God natt», sade jag.»Låt oss nu vara riktigt goda vänner!» sade herrn och skrattade. »Slå mig i handen!»

Min högra hand omslöts af min moders vänstra, och därför räckte jag honom den andra.

»Det är inte rätta handen ,Pavy», sade han och skrattade äter. ?

Min mor drog fram min högra hand, men jag hade ju mina skäl att icke räcka honom den, och jag gjorde det inte
heller. Jag gaf honom den andra, och han skakade den duktigt och sade, att jag var en rask gosse, och så gick
han.

Jag ser honom än, när han vände sig om nere i trädgården och gaf oss en sista blick med sina olycksbådande
svarta ögon, innan vi stängde porten.

Peggotty, som icke sagt ett ord eller rört ett finger, sköt genast för regeln och bommen, och så gingo vi alla tre in
i hvardagsrummet. Mot vanan gick inte min mor och satte sig i länstolen framför elden utan stannade kvar i
rummets motsatta ände, där hon satte sig att småsjunga för sig själf.

»Jag hoppas frun haft trefligt i kväll», sade Peggotty, som stod stel som en pinne midt på golfvet med en
ljusstake i handen.

»Tack skall du ha, Peggotty», svarade min mor helt gladt, »jag har haft alldeles ovanligt trefligt.»

»För ombytes skull kan det vara roligt att råka en främling ibland», inföll Peggotty.

»Jag det har du verkligen bra rätt i», svarade min mor.

Då Peggotty fortfarande stod orörlig midt i rummet, och min mor började sjunga igen, somnade jag ehuru icke så
djupt, att jag ej hörde rösterna, fastän jag inte hörde hvad som sades. Då jag till hälften vaknade från denna
otrefliga slummer, fann jag både Peggotty och min mor i tårar och ifrigt samtalande.

»Inte skulle mr. Copperfield ha tyckt om en sådan som den där», sade Peggotty. »Se det säger jag, och det kan
jag svära på.»

»Store Gud», utbrast min mor, »jag tror du vill göra mig tokig. Har väl någonsin en stackars flickaII

blifvit så illa bemött af sina tjänare som jag? Men h|varför säger jag flicka? Har jag aldrig varit gift, Peggotty ?»

»Jo, det skall Gud veta, att frun varit», sade Peggotty.

»Har kan du då våga», sade min mor, »inte menar jag våga, det vet du nog, kära Peggotty, men hur kan du ha
hjärta att göra mig så ledsen och säga mig så skarpa saker, då du vet, att utanför dessa väggar har jag inte en enda
vän att anförtro mig till!»

»Så mycket större skäl har jag att säga, att det inte vore bra. Nej, det vore inte alls bra. Till intet pris vore det bra,
det är säkert det!» — Jag trodde nästan Peggotty skulle kasta ljusstaken i väggen, så ifrigt gestikulerade hon med
den.

»Hur kan du vara så grym och tala så där orättvist!» sade min mor och grät än häftigare. »Du går på som om allt



vore klappad t och klart, Peggotty, fastän jag gång på gång sagt dig, att ingenting passerat, (och att han helt
enkelt visat sig litet artig mot mig. Du talar om beundran. Hvad skall jag väl göra? Om folk ä' nog tokiga att hysa
en sådan känsla, rår kanske jag för det ? Jag frågar dig än en gån g, hvad skall jag göra? Kanske vill du, att jag
skall raka jaf mig håret och svärta mig i ansiktet eller vanställa mig medelst brännsår och skållning eller
någonting dylikt ? Det tror jag nog du skulle vilja, Peggotty. Det skulle du visst tycka vore riktigt roligt.»

Jag tyckte mig märka, att denna beskyllning djupt sårade Peggotty.

»Och du, min älskade gosse», sade min mor i det hon gick fram till länstolen, i hvilken jag satt, och smekte mig,
j»min egen lilla Davy! Skall man nu också beskylla mig för att jag inte är nog öm om min egen skatt, den sötaste
gosse, som någonsin funnits till!»

»Det har val aldrig fallit någon in att beskylla frun för något tocke», sade Peggotty.

»Jo, det har du gjort, Peggotty», förklarade min mor. »Det måtte du väl veta, att du gjort.II

Någon annan slutsats kunde jag inte draga af dina ord, du grymma varelse, och ändå vet du lika väl som jag själf,
att det var för hans skull jag afstod från att köpa mig en ny parasoll förra kvartalet, fastän den gamla gröna är nött
i vecken och fransen är som maläten. Det vet du, Peggotty, det kan du inte förneka.» Och så vände hon sig så
ömt till mig och lade sin kind mot min. »Är jag en stygg mamma mot dig, Davy ? Är jag en kinkig, grym,
själfvisk, elak mamma? Säg att jag är det, mitt barn, svara ja på min fråga, älskade gosse, så tycker Peggotty om
dig, och Pegottys kärlek är mycket mera värd än min, Davy. Jag håller inte det minsta af dig, Davy, gör jag det
?»

Nu började vi gråta alla tre. Jag var kanhända mest högljudd, men allas vår bedröfvelse kom från hjärtat. Själf
var jag alldeles förkrossad, och i första häftigheten tror jag nästan att jag kallade Peggotty »ett odjur». Den
hederliga människan var djupt gripen och1 miste nog alla sina knappar på kuppen; en salfva af dessa projektiler
aff yrades, då hon efter att ha försonat sig med min mor föll på knä bredvid min stol och försonade sig med mig.

Mycket nedstämda gingo vi till hvila. Mina snyftningar väckte mig flera gånger, och då jag en gång snyftat till så
starkt, att jag höjts från bädden, fick jag se min mor, som satt på sängkanten och lutade sig fram öfver mig. Jag
somnade i hennes armar och sof sedan lugnt.

Om det var följande söndag jag återsåg den mörk-lagde herrn eller om det först var efter ett längre tidsförlopp,
minns jag inte nu. Data kan jag inte riktigt hålla reda på. Men nog satt han i kyrkan, och nog följde han oss hem
efteråt. Han kom till och med in för att se på en märkvärdig geranium, som stod i förmaksfönstret. Inte föreföll
det mig, so|m om han brytt sig mycket om den, men när han gick, bad han min mor om en liten blomma. Hon bad
honom välja själf, men det ville han inte — hvarför begrep jag ej — utan hon bröt en ochII

räckte honom den. Han sade, att den skulle han laldrig, aldrig ge ifrån sig, och jag tyckte, att han var bra dum,
som inte visste, att den inom några dagar skulle vissna och falla sönder.

Peggotty började att mindre än förr sällskapa med oss om kvällarna. Min mor vädjade ofta till henne — nästan
mer än vanligt, tyckte jag — och vi voro mycket goda vänner alla tre. Men det var på annat sätt än förr, och vi
hade inte fullt så trefligt till-salmmans. Ibland trodde jag, att kanske Peggotty ogillade, ,att min mor ständigt
begagnade de vackra klänningar hon hade nedlagda i dragkistlådorna eller att hon så ofta var på besök hos den
där grannens; men jag kom aldrig riktigt under fund med, hur det förhöll sig.

Så småningom vande jag mig vid att se herrn med de svarta polisongerna. Jag tyckte inte bättre om honom än
förut och erfor alltjämt samma oroliga afund i 'hans närhet; men hade jag något skäl för det, utöfver barnets
instinktmässiga motvilja och en viss öfvertygelse, att Peggotty och jag kunde omhulda min mor utan andras hjälp,
så inte var det samma skäl som kunnat förestafva mina känslor, om jag varit äldre. Någonting sådant föll mig
aldrig in. Jag kunde göra mina iakttagelser bitvis, om jag så får uttrycka mig; men att sammanfoga dessa bitar till
ett nät och fånga någon i det stod icke i min förmåga.

En höstmorgon voro min mor och jag ute i trädgården framför byggningen, då mr. Murdstone — att han hette så,



visste jag nu. — kom ridande på vägen. Han höll in hästen och hälsade på min mor. Han skulle rida till
Lowestoft för att träffa några vänner, som voro där med en lustjakt, och helt muntert föreslog han att taga mig
framför sig i sadeln, om jag tyckte det var roligt att rida.

Luften var klar och mild, och hästen föreföll själf så lifvad för ridten, där han stod och fnös och skrapade med
|hofven vid grinden, att jag fick mycken lust att följa med. Jag skickades följaktligen upp tillII

Peggotty för att göras fin och borstas. Under tiden steg mr. Murdstone af, och med tyglarna öfver armen gick han
långsamt fram och tillbaka utanför lukt-törnhäcken, under det att min mor gick innanför densamma för att hålla
honom sällskap. Jag kommer ihåg, att Peggotty och jag tittade ut på dem genom mitt lilla fönster; jag kommer
ihåg hur noga de tycktes undersöka lukttörnet, som skilde dem åt under promenaden, och hur Peggotty ifrån att
ha varit vid ett Änglalikt lynne på en gång blef vresig och började att af alla krafter borsta mitt hår åt orätt led.

Mr. Murdstone och jag begåfvo oss snart af och trafvade fram på den gröna gräskanten bredvid vägen. Han höll
mig ledigt med ena armen, och i allmänhet var jag nog inte ett oroligt barn. Men jag kunde inte besluta mig för
att sitta där utan att ibland vända på hufvudet och se på honom. Han hade sådana där grunda mörka ögon — jag
vet intet annat ' uttryck än grund för ett öga utan djup att se in i — som, då de träffa en annans blick, på ett
egendomligt sätt liksom vanställas af en skelning. Flera gånger, när jag såg på honom, lade jag med ett slags
bäfvan märke till detta förhållande och undrade, hvad han så skarpt kunde tänka på. Sedda på så nära håll voro
hans hår och polisonger ändå svartare och tjockare än jag trott. Den breda, fasta underkäken och den välrakade
svarta skäggbotten påminde mig om ett vaxkabinett, som för ett halft år sedan förevisats i vår närhet. Denna
skäggbotten, de regelbundna ögonbrynen och de starka hvita, svarta och bruna nyanserna i hans hy kommo mig
att trots allt anse honom som en mycket vacker karl. Jag är fullt öfvertygad om att min stackars lilla mor hade
samma uppfattning.

Vi begåfvo oss till ett hotell nere vid hafvet, diär ett par herrar sutto för sig själfva inne i ett rum och rökte cigarr.
Båda lågo utsträckta på minst fyra stolar och båda voro de klädda i stora, grofva3°

kavajer. I en vrå låg en massa rockar och sjömanskappor samt en flagga ihopbuntade.

Båda reste sig tämligen drumligt upp, då vi kommo in, och sade: »Nej, se Murdstone! Vi trodde du var död.»

»Inte än», sade mr. Murdstone.

»Och hvem är den här pysen?» sade den ene af herrarne och tog mig i armen.

»Det är Davy», svarade mr. Murdstone.

»Davy hvad?» frågade herrn. »Davy Jones?»

»Copperfield», upplyste mr. Murdstone.

»Hvad för något! Den förtrollande mrs. Copper-fields lilla onus ?» utbrast herrn. »Den vackra lilla änkans ?»

»Quinion», sade mr. Murdstone, »tag dig i akt. En viss person är ganska skarpsinnig.»

»Hvem menar du ?» frågade den andre och skrattade.

Jag såg upp, ty det ville jag gärna veta.

»Naturligtvis Brooks från Sheffield», sade mr. Murdstone.

Det kändes som en riktig lättnad, att det var Brooks från Sheffield, ty först hade jag verkligen: trott, att han
menat mig.

Mr. Brooks från Sheffield måtte ha haft rykte om sig som särdeles komisk, ty båda herrarne skrattade hjärtligt då
han nämndes, och äfven mr. Murdstone föreföll mycket road. Sedan de skrattat ut, sade den af herrarne, hän
kallat Quinion:

»Och hvad hyser Brooks från Sheffield för åsikt angående den föreslagna affären?»



»Jag vet verkligen inte, om Brooks har något egentligt begrepp om den än», svarade mr. Murdstone, »men på det
hela taget förefaller han inte särdeles! bevågen.»

Nu skrattade de igen, och mr. Quinion sade, att han skulle ringa och säga till om sherry, så skulle de dricka för
Brooks. Och så gjorde han det, och då vinet kom in, gaf han mig några droppar jämte en kaka och sade åt mig att
innan jag drack, skulle3i

jag resa mig upp och säga: »Åt fanders med Brooks från Sheffield!» Skålen hälsades med kraftigt bifall och med
ett så hjärtligt skratt, att jag måste instämma; och då skrattade de ännu mer. Kort sagdt, vi hade mycket roligt.

Sedan vandrade vi omkring ute på berget och slogo oss ned i gräset och sågo på saker och ting genom en lång
kikare — jag såg ingenting, när den, sattes för mitt öga, men jag låtsade att jag såg — och så vände vi om till
hotellet för att intaga en tidig middag. Hela tiden vi voro ute, rökte herrarne oafbrutet — och att döma af lukten
på deras rockar ansåg jag, att de troligen gjort det alltsedan de först fingo dem från skräddaren. Jag får inte
glömma att berätta, att vi gingo om bord på jakten, där alla tre gingo ned i kajutan och sysselsatte sig med några
papper. ((Jag såg hur ifrigt de arbetade, när jag tittade ned på dem genom det öppna takfönstret. Under tiden
lämnade de mig i sällskap med en mycket hygglig ung man, som hade yfvigt rödt hår och ofvanpå detta bar en
liten blanklädershatt. För resten var Kan klädd i en tvärrandig skjorta eller tröja, och ordet »Skylark» stod att läsa
i stora bokstäfver midt på bröstet. Jag trodde, att han hette så och att då han bodde på ett fartyg och inte hade
någon dörr att sätta sitt namn på, satte han det i stället på bröstet; men när jag kallade honom mr. Skylark, sade
han, att det var jaktens namn.

Hela dagen lade jag märke till att mr. Murdstone föreföll allvarligare och mera stadgad än de båda andra
herrarne. De voro mycket muntra och sorglösa. De skämtade ganska fritt med hvarandra, sällan med honom. Det
föreföll mig som om han varit mera beräknande och kall än de och som om de betraktat hono|m med något af min
egen känsla. En eller ett par gånger lade jag märke till att mr. Quinion, då han talade, förstulet såg på mr.
Murdstone för att förvissa sig om att denne icke var missnöjd, och att en gång då mr. Passnidge — den andre
herrn — var alltför uppsluppen, trampade han honom på fotenoch gaf honom en varnande blick, som tydde på
mr. Murdstone, hvilken satt där så sträng och tyst. Jag kan inte heller påminna mig, att mr. Murdstone skrattade
på hela dagen utom åt Sheffield-skämtet, som ju, i förbigående sagdt, var hans eget påhitt.

Vi återvände hem tidigt på aftonen. Vädret var särdeles vackert, och min mor och han promenerade åter på ömse
sidor om lukttörnhäcken under det att jag skickades in till mitt te. Sedan han aflägsnat sig, frågade mig min mor
om jag haft roligt och om allt hvad de sagt och gjort. Jag berättade hvad de sagt om henne, och hon sade, att de
där herrarne Voro näsvisa och pratade dumheter — men jag visste nog, att det behagade henne. Jag visste det då
lika väl som jag vet det nu. Jag begagnade tillfället att fråga henne, om hon kände till mr Brooks från Scheffield,
men det gjorde hon inte, hon antog, att det var någon fabrikant af knifvar och gafflar.

Kan jag väl säga, att hennes ansikte — så förändradt som jag sedan har skäl att minnas det, för-multnadt som det
nu måste vara — kan jag säga, att det är borta, då jag i denna stund ser det för mig lika tydligt som någons jag
möter på en folkuppfylld gata? Kan jag säga, att hennes oskyldiga, majfriska skönhet förvissnat och skattat åt
förgängelsen, då jag känner hennes andes fläkt på min kind nu, som jag kände den den aftonen? Kan jag säga, att
hon någonsin förändrats, när mitt minne återför henne till lifvet sådan hon då var, och, trognare sina älskade
ungdomsintryck än jag eller någon människa varit, alltjämt fasthåller hvad som då var det så kärt ?

Jag skrifver om henne just sådan hon var sedan jag gått och lagt mig efter det där samtalet, och hon kom för att
taga godnatt af mig. Lekfullt föll hon på knä bredvid min säng, stödde hakan mot händerna, log och sade:

»Hur var det de sade, Davy? Berätta det en gång till. Jag kan knappt tro det.»II

»Den förtrollande —» började jag.

Min mor lade händerna öfver min mun för att tysta mig.

>>Nej, inte var det förtrollande», sade hon och skrattande. »Det kunde omöjligt vara förtrollande, Davy. Jag vet



bestämdt, att det inte var det.»

»Jo, det var det. 'Den förtrollande mrs. Copperfield',» upprepade jag tvärsäkert. »Och så Men vackra' —»

»Nej, nej, inte vackra, inte», inföll min mor och tryckte åter fingrarna mot mina läppar.

»Jo, just 'den vackra lilla änkan'.»

»Sådana tokar, sådana impertinenta figurer!» utbrast min mor och satte händerna för ansiktet. »Sådana löjliga
herrar! Tycker du inte det, Davy lilla?»

»Jag vet just inte det, mamma.»

»Tala inte om det för Peggotty; hon skulle kanske bli ond på dem. Jag är själf rysligt ond på dem, men jag vill
helst, att inte Peggotty får höra det.»

Jag lofvade naturligtvis att tiga, och så kysste vi hvarandra gång på gång, och snart insomnade jag djupt.

Då jag efter så många år tänker tillbaka på det, förefaller det mig som om det varit dagen därpå, som Peggotty
kom fram med det öfverraskande och äfventyrliga förslag jag nu skall omnämna. Troligen var det dock först efter
två månader.

Liksom en förut beskrifven gång sutto vi en afton, då min mor var borta, tillsammans på tu man hand, och
Peggotty var som vanligt rustad med sin strumpa, alnmåttet, vaxbiten och lådan med St. Paulskatedralen på
locket, jag med krokodilboken. Efter att ihä sett på mig några gånger och öppnat munnen, som om hon ämnat
tala, men slutit den igen — hvilket jag ansåg som gäspningar, annars skulle jag blifvit orolig — sade hon helt
inställsamt:

»Hör nu, lille master Davy, skulle det roa er att följa med mig på en fjorton dagar och hälsa på hos min brors i
Yarmouth? Vore det inte trefligt?»

3. — Dickens, David Copperfield.II

»Är din bror en snäll man, Peggotty ?» frågade jag försiktigtvis.

»Jo, det vill jag lofva!» sade Peggotty och lyfte upp båda händerna. »Och så får ni se hafvet och båtarna och
fartygen och fiskarena; och så är det strandbrädden, och ni har Am att leka med.»

Peggotty menade sin brorson Ham, som nämndes i första kapitlet, men hon talade om honom som om en amiral i
förkortning.

Jag blef särdeles lifvad af utsikten till så mycket nöje och svarade, att nog skulle det vara roligt, men hvad skulle
mamma säga?

»Jag håller tjugu mot ett, att hon låter oss resa», sade Peggotty utan att släppa mig med ögonen. »Om ni vill, skall
jag fråga henne det första hon kommer hem. Så ska det gå till !»

»Men hvad skall hon göra, när vi ä' borta», sade jag och satte upp mina små armbågar på bordet för att närmare
afhandla frågan. »Inte kan hon stanna här hemma ensam.»

Om Peggotty belt plötsligt upptäckt ett hål i strumphiälen, måtte det ha varit mycket litet och knappt värdt att
stoppa.

»Hör du inte hvad jag säger, Peggotty? Inte kan hon vara ensam hemma?»

»Ah, bevars väl, vet ni inte det ?» sade hon till sist. »Vet ni inte, att frun skall vara hos mrs. Gray-per i fjorton
dagar. Mrs. Grayper skall ha huset fullt med främmande.»

I så fall ville jag naturligtvis gärna fara. Jag afvaktade med otålighet min mors återkomst från mrs. Grayper — ty
det var hos henne hon var — och jag önskade lifligt, att jag skulle få tillåtelse att sätta det lockande förslaget i
verkställighet. Utan att visa sig på långt när så öfverraskad som jag väntat var min mor genast med om planen,
och alltsammans uppgjordes den aftonen, och det skulle betalas inackorderingsafgift för mig under besöket.



Snart var dagen för vår afresa inne — så snart, att inte ens jag hann bli otålig, fastän jag brann afII

längtan och fruktade att en jordbäfning eller ett vulkaniskt utbrott eller någon annan stor naturrevolution skulle
komma emellan och hindra expeditionen. Vi skulle resa med en forman, och hans kärra skulle afgå efter
frukosten. Jag hade velat gifva hvad som helst för att få svepa in mig i en filt öfver natten och sofva i hatt och
med skodonen på.

Fastän jag uttrycker mig skämtsamt, griper det mig än i denna stund när jag tänker på hur ifrig jag var att få
lämna mitt lyckliga hem och hur föga jag anade, hvad det var, som jag för alltid lämnade.

Det gläder mig att minnas, att när kärran stannade utanför grinden och min mor stod där och kysste mig, greps
jag af en sådan ömhet för henne och för det kära ställe jag aldrig förr vändt ryggen, att jag brast i gråt. Det gläder
mig, att äfven min mor grät och att jag kände hennes hjärta slå mot mitt.

Det gläder mig att minnas, att sedan formannen börjat köra, min mor sprang ut genom grinden och! ropade till
honom att hålla, så att hon fick kyssa mig än en gång. Det är för mig en glädje att dröja vid det allvar och den
kärlek, hvarmed hon lyfte sitt ansikte mot mitt och tryckte sina läppar mot mina.

Då vi lämnat henne, där hon stod på vägen, kom mr. Murdstone 'gående och tycktes förmana henne att inte vara
rörd. Jag, som tittade tillbaka, sköt fram ansiktet om kärrans tältdukssufflett. Hvad hade väl han med detta att
göra, tänkte jag. Peggotty, som också såg tillbaka på andra sidan, var långt ifrån belåten, hvarom hennes ansikte
vittnade då hon åter satte sig till rätta i åkdonet.

Jag satt och såg på Peggotty en stund och funderade på följande brydsamma kasus. Tänk om hon anlitats för att
föra bort mig från hemmet och mitt öde liknade gossens i fésagan, skulle jag väl kunna hitta hem igen med
ledning af de knappar hon tappade på vägen?

KAP. III.

Ändrade förhållanden.

Formannens häst var den trögaste häst i världen, åtminstone hoppas jag det, och han luffade sakta framåt med
sänkt hufvud, som om han funnit nöje i att låta dem vänta, som skulle ha försändelserna. Jag inbillade mig
verkligen, att han vid tanken därpå skrattade i mjugg, men formannen påstod, att han besvärades af kvarka.

Formannen hade tör vana att i likhet med sin häst hålla hufvudet sänkt och dåsigt luta sig framåt, då han satt och
körde med armarna stödda mot knäna. Jag säger »körde», men jag fick för mig att kärran lika bra kommit till
Yarmouth honom förutan — det drog hästen försorg om — och hvad konversationen beträffade, fullgjorde han
dess fordringar uteslutande medelst hvissling.

Peggotty hade en korg med matsäck i knäet, och den hade säkert räckt, äfven om vi i ett sträck farit till London.
Vi åto mycket och sofvo mycket. Peggotty somnade alltid med hakan stödd mot korgens grepe, som hon aldrig
släppte, och om jag ej själf hört det, hade jag aldrig trott, att en enda värnlös kvinna kunnat åstadkomma sådana
snarkningar.

Vi gjorde så många afstickare på byvägarna och höllo så länge på med aflämnandet af en säng på ett värdshus
samt med besök på åtskilliga andra ställen, att jag blef riktigt trött, och jag blef mycket glad då vi fingo se
Yarmouth. Jag tyckte det såg litet slaskigt och sumpigt ut, då min blick öfverför den stora, tråkiga slätten på
andra sidan floden, och jag undrade, hur det var möjligt, att någon del af jorden kunde vara så platt, ifall den
verkligen i sinII

helhet var så rund, som det stod i geografien. Jag kom emellertid till den slutsatsen, att Yarmouth var beläget vid
en af polerna, hvilket förklarade saken.

Då vi kommo litet närmare, och hela utsikten tedde sig som en låg, rak linje ända bort till horisonten, lät jag
Peggotty förstå, att en och annan kulle skulle ha gjort god effekt och jäfven, att om land; och haf ej så alldeles
gått ihop och staden och floden ej legat i en sådan röra, skulle det varit bättre. Men Peggotty svarade med mera



eftertryck än vanligt, att vi måste hålla till godo med det som det var, loch att hon för sin del var stolt att kalla sig
en Yarmouthsill.

När vi så kommo in på gatan — som föreföll mig ganska egendomlig — och kände lukten af fisk och tjära och
dref och beck, sågo sjömännen drifva omkring och kärrorna skramla fram öfver stenarna, förstod jag, att jag varit
orättvis mot det idoga samhället. Jag sade det till Peggotty, som helt belåten lyssnade till mina uttryck och talade
om för mig, att det var väl kändt — antagligen af infödingarna — att Yarmouth på det hela taget var den
vackraste stad i världen.

»Se där har jag min Am!» skrek Peggotty. »Han har ju vuxit, så man inte kan känna igen honom!»

Han tog verkligen emot oss vid värdshuset och frågade, som en gammal bekant, hur det stod till med mig. I
början tyckte jag inte, att jag kände honom så bra som han kände mig, ty han hade aldrig varit hemma hos oss
sedan den natt då jag föddes, och naturligtvis var nu han den öfverlägsne. Men vår ömsesidiga förtrolighet
tillväxte, då han tog mig på ryggen och bar hem mig. Han var nu en stor, stark fyr om sex fots längd, bred i
proportion därefter och något kutryggig, men till detta hade han ett smilande pojkansikte och knollrigt ljust hår,
som gaf honom en något fåraktig prägel. Han var klädd i en grof linnetröja och ett par byxor så styfva, att de
kunnat stå för sig själfva utan ben i sig. Egentligen kunde man inte säga, att han begagnade hatt,II

snarare att han var täckt i toppen som ett gammalt hus med tjäradt tak.

Ham gick med mig på ryggen och en liten oss tillhörig kappsäck i handen, Peggotty bar vår andra lilla kappsäck,
och så vände vi af inåt gränder, belamrade med spånor och sandhögar, vandrade förbi gasverk, repslagarbanor,
båtbyggerier, skeppsvarf, skeppsmäklaraffärer, kalfatringsgårdar, riggarloft och smedjor förutan all ände, tills vi
kommo ut på den där dystra slätten jag sett på afstånd. Då sade Ham:

»Det där ä' vårt hus, master Davy!»

Jag såg mig omkring åt alla håll, så långt ögat nådde i denna vildmark, ja, ända bort till hafvet och till floden,
men inte kunde jag upptäcka något hus. Där låg en svart pråm eller något annat uråldrigt fartyg ett litet stycke
ifrån oss, högt uppe på torra landet. Ett järnrör gjorde tjänst som skorsten, och röken steg jämnt och stilla i en
pelare därifrån; men någon annan människoboning var det mig omöjligt att se.

»Inte är det väl det där?» frågade jag. »Det ser ju ut som ett fartyg.»

»Jo, det ä' det, master Davy», sade Ham.

Om det varit Aladdins palats i Tusen och en natt, tror jag inte, jag kunnat bli mera förtjust att få bo på ett sådant
ställe. På sidan hade man satt in en dörr, och hela skrofvet var försedt med små fönster; men det allra mest
förtjusande var, att det var en riktig båt, som säkert hundratals gånger varit ute på vattnet och som aldrig varit
ämnad till bostad på land. Det var detta, som så fängslade mig. Om den varit afsedd till boningshus, hade jag
kanske funnit den liten, obekväm, ödslig; men som den icke varit ämnad därtill, blef den nu alldeles förtjusande.

Invändigt var allt rent och snyggt och obeskrifligt ordentligt. Där fanns ett bord, ett Schwarzwalderur, en
dragkista, och på dragkistan stod en tebricka med en afbildning af en dam med parasoll, som promenerade med
en militäriskt klädd gosse, som rulladeII

ett tunnband. Brickan fasthölls på sin plats af en bibel, och om brickan fallit ned, skulle den krossat en mängd
koppar och tefat samt en tekanna, som voro grupperade kring boken. På väggarna hängde några helt tarfliga
kolorerade planscher öfver bibliska ämnen inom glas och ram. När jag sedan sett kringvandrande krämare
utbjuda sådana taflor, har alltid Peggottys brors hus trädt fram för mig. Abraham i röd dräkt på väg att offra den
blåklädde Isak, Daniel i gult, nedkastad till de gröna lejonen i gropen — se där de mest framstående. Öfver den
lilla spis-hyllan hängde en tafla af loggerten Sarah Jane, byggd i Sunderland och försedd med en riktig liten akter
af trä — ett konstverk, som förenade målning med träsnideri och som jag ansåg som en af de största skatter
världen hade att uppvisa. I takbjälkarna förekommo några krokar, hvilkas användning jag inte kunde gissa mig
till; åtskilliga lådor och kistor och andra lämpliga föremål gjorde tjänst som säten, ty stolarna voro fåtaliga.



Allt detta observerade jag enligt barns sed i samma ögonblick jag steg öfver tröskeln, och så öppnade Peggotty
en liten dörr och visade mig mitt sofrum. Det var det mest välförsedda och eftersträvansvärda sofrum man kunnat
tänka sig i en båts akter. Det hade ett litet fönster, som nu intog rodrets plats; en liten spegel, som satt lagom högt
för mig, var fastspikad på väggen och inramad i ostronskal, och på bordet stod en sjögräsbukett i en blå mugg.
Väggarna voro hvitmenade i mjölkfärg, och lapptäcket lyste så grant och bjärt, att det gjorde ondt i ögonen på
mig. Hvad jag särskildt lade märke till i detta förtjusande hus var fisklukten, som var så genomträngande, att då
jag tog upp min näsduk för att torka mig om näsan, luktade den alldeles som om den varit svept om en hummer.
Då jag i förtroende meddelade Peggotty denna upptäckt, talade hon om för mig, att hennes bror handlade med
hummer, krabbor och räkor, och sedan upptäckte jag, att masstals af dessa djur i den mest underbara röra,3°

nypande allt hvad de kommo åt, inhystes i en liten träbyggnad, där [åtskilligt husgeråd förvarades.

Vi hälsades välkomna af en mycket höflig kvinna i hvitt förkläde, som jag sett stå och niga i dörren då jag satt på
Hams rygg ett godt stycke därifrån. Desslikes af en i mitt tycke mycket vacker liten flicka, prydd med ett
halsband af blåa pärlor, som inte ville låta mig kyssa henne, fastän jag försökte, utan sprang bort och gömde sig.
Då vi intagit vår präktiga middag, som bestod af kokta flundror med smält "smör och potatis samt en kotlett åt
mig, kom en skäggig man med ett mycket välvilligt ansikte in genom dörren. Som han kallade Peggotty »min
tös» och 'gaf henne en smällkyss på kinden slöt jag mig till, väl kännande hennes oklanderliga uppförande, att
han var hennes bror; och det var han också, ty han presenterades för mig som mr. Peggotty, husets herre.

»Roligt att se er här, sir», sade mr. Peggotty. »Ni kommer nog att finna oss litet ruggiga men trif-liga ändå.»

Jag tackade för hans vänlighet och svarade, att jag var säker om att jag skulle trifvas på ett så angenämt ställe.

»Hur ä' det med er mamma?» frågade mr. Peggotty. »Var hon kry, när ni reste ?»

Jag lät mr. Peggotty förstå, att hon varit så kry jag kunnat önska och att hon bedt om sin hälsning — en liten
artighet, som jag hittade på för tillfället.

»Tackar så mycket för det», sade mr. Peggotty. »Om så jär, att ni kan stå ut har en fjorton dar i sällskap med
henne» — han gaf systern en nick — »och Ham och lilla Em'ly, så anse vi det som en heder för oss.»

Sedan mr. Peggotty på detta gästfria sätt fullgjort sina skyldigheter som värd, gick han ut för att tvätta sig i en
balja varmt vatten, ty, som han sade, »kallt vatten inverkade inte på hans smuts». Snart kom lian tillbaka och såg
då mycket prydligare ut, men var så röd i synen, att jag inte kunde låta3i

bli att tanka, att lians ansikte hade det gemensamt med hummer, krabbor och räkor, att när det doppades ned i
hett vatten var det svart, när det lyftes upp var det rödt.

Sedan vi druckit te, stängt dörren och bonat om oiss på bästa sätt, ty kvällarna voro nu kalla och dimmiga, syntes
det mig att mänsklig inbillningskraft ej kunnat skapa ett angenämare tillhåll. Att höra vinden komma brusande
från hafvet, att veta att dimman smög sig fram öfver den öde slätten därute, att se på elden och tänka sig, att det
inte i närheten fanns något annat hus än detta, som var en båt — det var i sanning hänförande. Lilla Em'ly hade
öfvervunno sin blyghet och satt nu bredvid mig på den minsta och lägsta af kistorna, som var lagom stor åt oss
båda och precis passade in i spisvrån. Mrs. Peggotty i sitt hvita förkläde satt och stickade på andra sidan om
brasan. Peggotty med sitt handarbete var lika hemmastadd här med sin St. Pauls-kyrka och sin vaxbit som om de
aldrig inhysts under annat tak. Ham, som gifvit mig min första lektion i »svälta räf», försökte nu att påminna sig
reglerna för att spå i kort, och hans tumme lämnade klibbiga aftryck på hvarje kort han vände. Mr. Peggotty satt
och rökte i sin pipa. Jag ansåg, att nu var stunden inne för samtal och förtroliga meddelanden.

»Mr. Peggotty!»

>>Sir», svarade han.

»Gaf ni er son namnet Ham för att ni bodde i ett slags ark ?»

Mr. Peggotty tycktes finna tanken djupsinnig, men svarade:



»Nej, sir. Jag har aldrig gifvit honom något namn.»

»Hvem var det då, som gaf honom det namnet?» sade jag och införde på så sätt frågan n:r 2 i förhöret med mr.
Peggotty.

»Det var naturligtvis hans far», sade mr. Peggotty.II

»Jag trodde ni var hans far.»

»Min bror Joe var hans far», sade mr. Peggotty.

»Och han är död, mr. Peggotty ?» dristade jag antyda efter en vördnadsfull paus.

»Drunknad.»

Det hade mycket förvånat mig, att inte mr. Peggotty var Hams far och nu började jag undra, om jag misstagit mig
med afseende på hans släktskap med någon annan af de tillstädesvarande. Jag var så nyfiken på detta, att jag
beslöt att klara upp saken med mr. Peggotty.

»Lilla Em'ly», sade jag och såg på henne. »Visst är väl hon er dotter, mr. Peggotty ?»

»Nej, sir. Min svåger Tom var hennes far.»

Jag kunde inte styra min vetgirighet. »Död, mr. Peggotty ?» framkastade jag efter en vördnadsfull paus.

»Drunknad», sade mr. Peggotty.

Jag fann det visserligen svårt att återgå till ämnet men hade ännu icke kommit till grunden med det — någonting,
som jag ansåg alldeles nödvändigt. Jag sade därför:

»Har ni inte alls några barn, mr. Peggotty?»

»Nej, min gosse», svarade han och skrattade till litet. »Jag är ungkarl.»

»Är ni ungkarl!» utbrast jag helt förvånad. »Hvem är då det där, mr. Peggotty ?» och jag pekade på kvinnan med
förklädet, som satt och stickade.

»Det är mrs. Gummidge,» sade mr. Peggotty.

»Gummidge, mr. Peggotty ?»

Men nu började Peggotty — jag menar min Peggotty — att gifva mig så tydliga vinkar att inte fråga mer, att jag
ej hade annat val än att sitta och se på hela det tysta sällskapet, tills det blef läggdags. I min egen lilla kajutas
stilla förtrolighet berättade hon mig då, att Ham och Em'ly voro föräldralösa släktingar till min värd, som han vid
olika tidpunkter upptagit i deras barndom, då de stått utan huld och skydd, och att mrs. Gummidge var änka efter
en man, som han haft ett fartyg tillsammans med och som dött i fattigdom. Själf var han nog också fattig,II

sade Peggotty, men god som guld och ärlig som stål — de liknelserna begagnade hon. Det enda som kunde reta
honom och förleda honom till en svordom var, om man anspelade på detta hans ädelmod; om så skedde af någon
i huset, slog han näfven i bordet — en gång så att det sprack — och svor en dy;r ed på att han ville bli »gormad»,
så vida detta nämndes en gång till och han inte rymde ifrån dem för alltid. Till svar på mina frågor erfor jag, att
ingen hade minsta aning om detta passiva verks härledning. Alla ansågo emellertid, att det innebar ett hot af
svåraste slag.

Min värds godhet gjorde ett djupt intryck på mig, och i den ljufligaste stämning, ytterligare förhöjd af min
sömnighet, hörde jag hur kvinnorna gingo till hvila i en hytt lik min i båtens motsatta ända och hur mr. Peggotty
och Ham fäste upp ett par hängmattor åt sig på krokarna jag sett i taket. Då sömnen så småningom fick makt med
mig, hörde jag vinden tjuta ute på hafvet och så häftigt brusa fram öfver heden, att jag hade eti svag förnimmelse
af att djupen reste sig öfver våra hufvud i mörkret. Men så kom jag ihåg, att jag ju var i en båt och att det inte var
så dumt att ha en sådan man som mr. Peggotty ombord, ifall någonting skulle hända.

Men ingenting värre hände än att det till sist blef morgon. Nästan i samma minut som första solstrålen träffade



snäckramen på min spegel, var jag ur sängen och ute med lilla Em'ly och plockade stenar på strandbrädden.

»Du är väl en riktig liten sjöman?» sade jag till Emly. Inte precis för att jag trodde det, men jag tyckte det lät
artigt, och ett glänsande segel, som i detsamma drog förbi, axspeglades så vackert i hennes klara öga, att det föll
mig in att säga så.

»Nej», svarade Em'ly och skakade på hufvudet, »jag är rädd för sjön.»

»Rädd!» upprepade jag med en djärfhet i tonen, som anstod mig som gosse och blickade med stora ögon ut öfver
det väldiga hafvet. »Det är inte jag.»II

»Men det är så farligt, det är så grymt», sade Em'ly. »Jag har sett det mycket grymt mot några af våra karlar. Jag
har sett det smula sönder ett fartyg så stort som ett hus.»

»Jag hoppas, att det inte var på det fartyget, som —»

»Som jmin far drunknade?» inföll Em'ly. Nej, det var det inte, det såg jag aldrig.»

»Och inte honom heller?» frågade jag henne.

Lilla Em'ly skakade på hufvudet. »Inte så att jag minns honom», sade hon.

Tänk hvilken öfverensstämmelse! Jag började genast tala om för henne, att jag aldrig sett min far, och att min
mor och jag bott för oss själfva och haft så roligt, och att det gjorde vi än, och det tänkte vi alltid göra. Och så
beskref jag min fars graf på kyrkogården bredvid vårt hus, skuggad af ett träd, under hvars grenar jag ofta stått
och hört fåglarna sjunga mången vacker morgon. Men Em'lys förhållanden tycktes i åtskilligt vara olika mina.
Hon hade mist sin mor före sin far, och hvar hennes fars graf var visste ingen, bara att den fanns någonstädes på
hafvets botten.

»För resten», sade Em'ly i det hon gick och sökte stenar och sn(äckor, »var din far en herreman och din mor är en
fin dam; min far var fiskare och min mor fiskardotter, och morbror Dan är också fiskare.»

»Dan är väl mr. Peggotty?» sade jag.

»Morbror Dan ~~ där borta», svarade Em'ly och nickade åt båten.

»Ja, jag menar honom. Han är väl mycket god, eller hur ?»

»Om han är god!» sade Emily. »Om jag nånsin blef en fin dam, skulle jag ge honom en himmelsblå röck med
diamantknappar, nankinsbyxor, en röd sammetsväst, trekantig hatt, ett stort guldur, en silfver-pipa och en hel
kista full med pengar.»

Jag sade, att jag nog trodde, att mr. Peggotty gjort sig förtjänt af alla dessa skatter. Nekas kanII

icke, att jag hade svårt att tänka mig honom riktigt iobesvärad i den dräkt hans tacksamma lilla systerdotter ville
ge honom, och att särskildt den trekantiga hatten föreföll mig litet olämplig; men det sade jag naturligtvis inte.

Lilla Em'ly hade tyärstannat och blickat mot himmeln, då hon räknat upp alla de saker hon velat ge honom, som
om de varit en härlig syn. Nu gingo vi vidare och fortforo att plocka snäckor och vackra små stenar.

»Du ville väl gärna bli en fin dam ?» sade jag.

Em'ly såg på mig, log och nickade.

»Ja, nog ville jag det. Då skulle vi alla bli herrskap. Jag och morbror och Ham och mrs. Gum-rnidge. Då skulle
det ingenting göra oss när det blef oväder. Jag menar, att vi inte skulle vara oroliga för vår egen räkning, men
nog skulle vi vara det för det fattiga fiskarfolkets, och vi skulle hjälpa dem m|ed pengar, om de lede några
förluster.»

Taflan föreföll mig särdeles tilltalande och följaktligen allt annat än osannolik. Jag uttryckte mitt gillande däraf,
och lilla Em'ly hämtade mod och sade nu helt blygt:



»Tror du inte, att du är rädd för hafvet nu?»

Det var så pass lugnt, att det inte skrämde mig, men nog tror jag, att om jag fått se en något så när stor våg
komma vältrande mot land, skulle jag tagit till schappen med tanke på hennes släktingars hemska öde. Jag
svarade dock nej och tillade: »Du ser inte heller ut att vara rädd, fastän du säger, att du är det.» Hon gick
nämligen alldeles för nära ytterkanten på en gammal långsträckt träbrygga eller brobänk, som vi kommit ut på,
och jag var rädd, att hon skulle falla i vattnet.

»Inte är jag rädd på det sättet», sade lilla Em'ly. »Men jag vaknar när det blåser, och då tänker jag på morbror
Dan och Ham och tycker mig höra dem ropa på hjälp. Det är därför jag så gärna ville bli en fin dam. Men jag är
inte rädd för sådant här. Inte det minsta. Se bara!»II

Och hon rusade ifråiv mig och sprang framåt på en skroflig stock, som sköt ut från den plats där vi stodo och som
sträckte sig högt öfver vattnet utan spår till stängsel. Den lilla episoden gjorde ett så starkt intryck på mig, att om
jag vore tecknare kunde jag rita af alltsammans nu, sådant jag såg det då, med lilla Em'ly rusande framåt till sitt
fördärf — som jag tyckte — med en oförgätlig blick riktad långt utåt hafvet.

Den lätta, djärfva, fladdrande gestalten vände om och kom helt tryggt tillbaka till mig, och kort därefter skrattade
jag åt mina farhågor och åt mitt förskräckta rop, som icke kunnat ha någon påföljd, ty det fanns ingen i närheten.
Men ofta sedan under min mannaålder har den frågan föresväfvat mig: Är det väl möjligt, att detta barns häftiga
framilande mot afgrunden och hennes underligt fjärrskådande blick haft sin grund i någon hennes hädangångne
faders i barmhärtighet öfvade dragningskraft, är det tänkbart, att honom förlänats tillstånd, att den dagen locka
henne till sitt slut ? Det var en tid, då jag undrade om i händelse hennes räddning den gången varit beroende af en
min handrörelse, jag räckt ut handen för att rädda henne, så vida hennes kommande jordiska öden i den stunden
uppenbarats för mig och kunnat fattas af ett barn. Det var en tid, ehuru den icke räckte länge, men det var likväl
en tid, då jag frågade mig, om det inte varit bättre för lilla Em'ly, om vattnet den morgonen i min åsyn slutit sig
öfver hennes hufvud, och då jag besvarade den frågan med jo.

Detta är kanske att gå händelserna i f örväg. Hvarför skref jag ned det? Det får emellertid stå där.

Vi larfvade af långa vägar och belastade oss med en "mängd föremål, som vi ansågo märkvärdiga; några på land
uppkastade sjöstjärnor lade vi mycket omsorgsfullt tillbaka i vattnet — jag känner än i dag inte deras släkte
tillräckligt för att veta, om de hade skäl att vara tacksamma för denna vår omsorg eller icke — och så vände vi
om till mr. Peggottys bostad. Vi stannade i skydd af hummerskjulet för att ge hvar-II

andra en oskyldig kyss, och så gingo vi in att ata frukost, rodnande af hälsa och glädje.

»Nytra som trastungar!» sade mr. Peggotty. Jag visste hur väl han menade och tog det som en artighet.

Naturligtvis var jag förälskad i lilla Em'ly. Jag vet, att jag älskade denna lilla flicka lika verkligt, lika ömt och än
mera rent och oegennyttigt än jag vid mognare år älskat någon, hur hög och förädlande äfven då kärleken bevisat
sig. Jàg är säker på att min fantasi då omgaf det där lilla blåögat med någonting, som förandligade henne och
gjorde henne till en riktig ängel. Om hon en vacker dag bredt ut ett par små vingar och flugit sin kos ifrån mig,
tror jag inte, att jag skulle ansett det som någonting så alldeles oväntadt.

Vi plägade som ett ömt litet par, timtals vandra omkring på den flacka slätten vid Yarmouth. Dagarna sprungo
ifrån oss som om tiden själf ännu icke blifvit fullvuxen utan varit ett lekfullt barn. Jag sade Em'ly att jag tillbad
henne och att om inte hon också medgaf, att hon tillbad mig, skulle jag se mig nödsakad att döda mig med ett
svärd. Hon medgaf då, att hon gjorde det, och det var nog sant.

Hvad oro för klasskillnad, minderårighet och andra svårigheter beträffar, så besvärades hvarken lilla Em'ly eller
jag däraf, ty vi hade ingen framtid. Vi bekymrade oss lika litet för att vi skulle bli äldre som för att vi skulle bli
yngre. Vi väckte mrs. Gum-midges och Peggottys beundran, och när vi helt ömt sutto på vår lilla kista om
kvällarna, hviskade de till hvarandra: »Så söta de se ut!» Mr. Peggotty log åt oss bakom sin pipa, och Ham satt
och grinade hela aftonen och gjorde ingenting annat. De hade samma slags nöje af oss som af en vacker leksak



eller en liten modell af Colosseum.

Snart nog kom jag underfund med att mrs. Gum-midge inte alltid visade sig så älskvärd, som de med hennes
vistelse hos mr. Peggotty förbundna omständigheterna gåfvo anledning vänta. Mrs. GummiclgeII

hade ett något kinkigt lynne, och ibland gnällde och pep hon mer än som var behagligt för de öfriga
medlemmarna af det lilla hushållet. Jag tyckte det var mycket synd om henne, men nog gafs det tillfällen, då jag
ansåg, att det varit bättre om hon haft sitt eget rum att gå in i, och om hon då stannat kvar där tills hon blifvit litet
gladare igen.

Mr. Peggotty gick ibland till ett värdshus, som hiette Villigheten. Detta upptäckte'1 jag, då han inte kom hem på
kvällen andra eller tredje dagen af mitt besök, och då mrs. Gummidge mellan klockan åtta och nio såg på
Schwarzwalderuret och förklarade, att han var där och — hvad mera var — att hon; på morgonen vetat, att han
skulle gå dit.

Mrs. Gummidge hade hela dagen varit nedstämd och brustit i gråt på förmiddagen, då det rökte in. »Jag är en
stackars ensam och öfvergifven varelse», så föllo sig mrs. Gummidges ord vid den obehagliga tilldragelsen, »och
allt går mig emot.»

»Åh, det slutar nog snart», sade Peggotty — äfven nu menar jag vår Peggotty — »och för resten är det väl inte
tråkigare för er än för oss.»

»Jag känner det djupare», sade mrs. Gummidge.

Det var en mycket kall dag med iliga vindar. Mrs Gummidges plats vid härden var i mitt tycke den 'varmaste och
mest skyddade af alla, liksom hennes stol var den bekvämaste, men den dagen behagade den henne icke. Hon
klagade oupphörligt öfver att det var så kallt och att kölden framkallade en åkomma i hjer^ies rygg som hon
kallade »krypningar.» Till sist började hon gråta och upprepade, att hon var »en stackars ensam och öfvergifven
varelse» och att allt gick henne emot.

»Visst är det kallt», sade Peggotty. »Det kan ingen undgå att känna.»

»Men jag känner det mer än andra», sade mrs. Gummidge.

På samma sätt var det vid middagen. Mrs. Gummidge serverades alltid strax efter mig, som hedrades i jnin
egenskap af distingerad gäst. Fisken var litenII

och hade mycket ben, potatisen var en smula bränd. Vi medgåfvo alla, att detta var en liten missräkning, men
mrs. Gummidge påstod, att hon kände det svårare än vi, började åter gråta och upprepade med mycken bitterhet
den förut afgifna förklaringen.

Då mr. Peggotty kom hem vid niotiden, satt följaktligen den olyckliga mrs. Gummidge i sin vrå och stickade —
ett rof för den mest bedröfliga sinnesstämning. Peggotty hade helt muntert sysselsatt sig med sitt arbete. Ham
hade hållit på att laga ett par sjöstöflar, och jag med lilla Em'ly vid min sida hade läst högt för dem. Mrs.
Gummidge hade ej gifvit sig tillkänna annat än genom en tung suck, och efter teet hade hon icke lyft upp ögonen.

»God afton godt folk», sade mr. Peggotty och satte sig ned. »Hur är det med er?»

Vi hälsade honom alla välkommen med ord eller miner, utom mrs. Gummidge, som satt där med sin stickning
och runkade på hufvudet.

»Hur är det nu fatt ?» frågade mr. Peggotty och slog lekfullt ihop händerna. »Kryä upp er, mor lilla!»

Men mrs. Gummidge tycktes icke fallen för att krya upp sig. Hon tog upp en gammal svart silkesnäsduk och
torkade sig i ögonen med den, men i stället för att åter stoppa ned den i fickan behöll hon den uppe, torkade sig
åter i ögonen och ämnade synbarligen fortsätta därmed.

»Hur är det fatt?» upprepade mr. Peggotty.

»Ah, det är ingenting», sade mrs. Gummidge. »Ni kommer från Villigheten, Daniel?»



»Jaha, jag tittade in på Villigheten en liten stund i afton», sade mr. Peggotty.

»Det är ledsamt, att jag skall köra dit er», sade mrs. Gummidge.

»Jag behöfver visst inte köras dit», svarade mr. Peggotty med ett uppriktigt skratt. »Jag går alltför gärna dit af
mig själf.»

»Alltför gärna», sade mrs. Gummidge, runkade på hufvudet och torkade sig i ögonen. »Ja ja, det

4. — Dickens, David C opp er field.3°

är nog sant det. Jag är bara ledsen, att det är för min skull ni så gärna går dit.»

»För er skull? Det är det visst inte», sade mr. Peggotty, »inbilla er inte det.»

»Jo, det är det nog», vidhöll mrs. Gummidge. »Jag vet hurudan jag är. Jag vet, att jag är en stackars ensam,
öfvergifven varelse, och jag vet, att inte bara allt går mig emot utan också att jag är i vägen för alla. Ja, så är det.
Jag är känsligare än andra, och det kan jag inte låta bli att visa. Det är min olycka det.»

Jag kunde ej afhålla mig från att tänka, då jag satt och hörde på det där, att olyckan sträckte sig äfven till andra
medlemmar af familjen än mrs. Gummidge själf. Mr. Peggotty gjorde sig emellertid icke skyldig till någon sådan
invändning utan svarade med en förnyad maning till mrs. Gummidge att krya upp sig.

»Jag är visst inte sådan jag ville vara», sade mrs. Gummidge. »Långt därifrån! Jag vet allt hurudan jag är. Mina
bekymmer ha gjort mig knarrig. Jag lider af taina bekymmer, och då blir jag knarrig. Jag önskar jag inte led af
dem, men det gör jag. Jag ville så gärna förhärda mig mot dem, men det kan jag inte. Jag ställer till otrefnad i
huset. Jag har gjort det otrefligt hela dagen för er syster och master Davy.»

Men nu rördes mitt hjärta, och tjutande utbrast jag: »Nej, det har ni visst inte, mrs Gummidge.»

»Det är långt ifrån rätt att jag uppför mig så», sade mrs. Gummidge. »Det är inte något vackert sätt att visa sin
tacksamhet. Det vore bättre, om jag ginge till fattighuset och lade mig att dö där. Jag är en stackars enisam,
öfvergifven varelse, och det är dumt att jag går och är knarrig här. När allt går mig emot, blir jag krånglig själf,
och därför är det bäst att jag krånglar mig hem till min egen socken. Det är bäst, kära Daniel, att jag ger mig af till
fattighuset och får dö där, så att ni blir af med mig.»f

Med dessa ord lämnade mrs. Gummidge sällska-: Si

pet och gick till hvila. Mr. Peggotty hade under! hela tiden icke visat spår af någon annan känsla, än det djupaste
deltagande. Sedan hon gått, såg han sig omkring på oss, alltjämt med samma varmt sympatiserande
^ansiktsuttryck, nickade på hufvudet och |hviskade:

»Hon Kar tänkt på gubben!»

Jag begrep inte riktigt hvem den gubben var, på hvilken tars. Gummidge ansågs ha tänkt, men då Peggotty följde
mig in och jag skulle gå och lägga mig, talade hon om att det var den döde mr. Gummidge. Hon tillade, att
hennes bror alltid vid dylika tillfällen tog detta för en afgjord sak, och att det alltid väckte hans medlidande. En
stund efter Sedan han kommit upp i sin hängmatta den kvällen hörde jag honom säga till Ham: »Stackars
människa, hon har tänkt på gubben!» Och för hvar gång mrs. Gummidge under den återstående delen af vårt
besök öfverväldigades af sina känslor — hvilket icke var så ovanligt — sade han alltid samma ord till hennes
ursäkt och sade dem med det hjärtligaste deltagande.

Så förgingo då de fjorton dagarna utan annan o.mväxling än ebb och flod, som ändrade tiderna för mr. Peggottys
gående och kommande och äfven inverkade på Hams sysselsättningar. När denne icke var upptagen, plägade han
ibland följa med oss och visa oss båtarna och fartygen. Ett par gånger rodde han ut med oss ett stycke. Jag vet
inte hur det ko:mmer sig, att vissa intryck eller en viss grupp intryck särskildt förbinder sig med det och det
stället, ehuru jag tror, att de flesta människor gjort den erfarenheten, synnerligast med afseende på barndomens
idéförbindelser. Aldrig hör eller läser jag namnet Yarmouth utan att jag blir påmind om en viss söndagsmorgon



på hafsstranden, då klockorna kallade till kyrkan, lilla Em'ly stod lutad mot min axel, Ham helt sakta lät några
stenar plumsa ned i vattnet och isolen just bröt igenom töcknen långt borta på hafvetII

och visade oss fartygen, dunkla som om de varit sina egna skuggor.

Till sist kom den dag, då vi skulle resa hem. Jag stod täimligen bra pä mig när jag tog afsked[ af mr. Peggotty
och mrs. Gummidge, men min förtviflan då jag skulle skiljas från lilla Em'ly var hj ärtslitande. Arm i arm gingo
vi till värdstguset, där formannen höll, och på vägen lofvade jag att skrifva till henne. — Det löftet infriade jag
sedan med bokstäfver större än de i hvilka »rum att hyra» annonseras i fönstren. — Vi voro mycket uppskakade,
då vi sade hvarandra farväl, och om jag någonsin i lifvet erfarit hvad tomhet i hjärtat vill säga, gjorde jag det den
dagen.

Sant är, att under hela den tid detta besök räckt, hade jag varit otacksam mot mitt eget hem och föga eller intet
tänkt på det. Men i detsamma färden ställdes jditåt, började mitt aggande unga samvete stadigt peka i den
riktningen. Och just för att jag var så nedstämd, kände jag än starkare, att där var mitt bo, och att min mor var
min tröst och min vän.

Denna känsla tilltog under vägen, så att ju närmare vi kommo och ju mer välbekanta föremålen vi passerade
blefvo, Idesto mer längtade jag att komma dit och skynda i hennes famn. Men i stället för att dela min förtjusning
sökte Peggotty, ehuru mildt och varligt, hejda den och såg förvirrad och besynnerlig ut.

Men till Blunderstone och Skatboet skulle dock formannens häst så småningom föra oss, och det gjorde han
också. Hur väl minns jag det inte^ den där gråkalla eftermiddagen, då himlen var mulen och hotade med regn!

Grinden öppnades, och halft skrattande, halft gråtande af glädje, såg jag efter min mor. Där stod icke hon utan en
främmande tjänstflicka.

»Nej, men Peggotty!» sade jag i jämmerlig ton. »Är bon inte hemkommen än?»

»Jo, för all del, master Davy», sade Peggotty.II

»Visst är hon hemkommen. Vänta litet, master Davy, så skall jag tala om något för er.»

Upprörd som hon nu var och af naturen ovig, draperade sig verkligen Peggottys figur högst egendomligt, när hon
skulle stiga af kärran, men jag var så förvirrad, att jag ej kom mig för att säga något om det. Sedan hon kommit
af, tog hon mig vid handen och ledde mig till min undran och förvåning in i köket. Och så stängde hon dörren.

»Peggotty», sade jag, nu riktigt rädd, »hvad har händt ?»

»Ingenting har händt, lilla, snälla master Davy», svarade hon och försökte se riktigt munter ut.

»Jo, visst har någonting händt. Hvar är mamma ?»

»Hvar är mamma, säger ni, master Davy ?» upprepade Peggotty.

»Ja, hvarför kom inte hon ned till grinden, och hvarför ha vi gått hitin ?» Mina ögon voro tårfyllda,; och jag hade
knappt kraft att stå på benen.

»Gud signe den rara gossen!» sade Peggotty och tog mig om lifvet. »Hur ar det? Tala, mitt socker!»

»Hon är väl inte död, hon också ? Hon är väl inte död, Peggotty?»

Peggotty skrek nej så att det ekade i köket, och så satte hon sig ned och började flåsa och sade, att jag skrällde
henne, så att hon kunde bli vriden.

Jag gaf henne en kyss för att blidka henne och vända henne till rätta igen, och så stod jag och såg på henne,
orolig och frågande.

»Jo, ser ni, jag borde ha sagt er det förut», sade Peggotty, »men jag fick inte något tillfälle till det. Jag borde
kanskehända gjort det» — Peggotty hade sin ordbok för sig — »men jag kunde inte komma mig för.»

»Men så säg det då, Peggotty», bad jag, mera uppskrämd än någonsin.



»Master Davy», sade Peggotty, i det hon med darrande hand knöt upp hattbanden och talade som om hon varit
andfådd, »kan ni tänka er, att ni fått en ny pappa!»II

Jag började darra och bleknade. Någonting — jag vet ej hvad eller på hvad sätt — förbundet med grafven på
kyrkogården och uppväckandet af en död slog lemot mig som en kall vindpust.

»En ny pappa», sade Peggotty.

»En n y ?» upprepade jag.

Peggotty klunkade till som om hon sväljt någonting mycket svårt, och så räckte hon mig handen och sade:

»Kom och hälsa på honom.»

»Jag vill inte se honom.»

— »Och er mamma», sade Peggotty.

Jag stretade ej längre emot, och vi gingo direkt till bästa förmaket, där hon lämnade mig. På ena sidan om elden
satt min mor, på den andra mr. Murdstone. Min mor lade ifrån sig sitt arbete och reste sig hastigt men skyggt —
så föreföll det mig.

»Se så, min söta Clara», sade mr. Murdstone, »kom ihåg, att du måste behärska dig, alltid behärska dig. Gad dag,
min kära Davy.»

Jag räckte honom handen. Efter ett ögonblicks tvekan gick jag fram till min mor och kysste henne. Hon kysste
mig, klappade mig sakta på ryggen och satte sig åter till sitt arbete. Jag kunde inte se på hienne, inte se på
honom, och jag visste mycket väl, att han såg på oss båda. Jag ställde mig vid fönstret och såg ut på några
buskar, hvilkas blommor slokade i kölden.

Så fort jag kunde komma ur rummet, smög jag mig uppför trappan. Mitt gamla kära sofrum var utbytt mot ett
annat, och jag skulle ligga ett långt stycke därifrån. Jag krånglade mig åter utför trappan för att se efter, om det
fanns något som var sig likt, så förändradt syntes mig allt, och så kom jag ut på gården. Men därifrån drog jag
mig hastigt tillbaka, ty den förut tomma hundkojan var nu upptagen af en stor hund — grofröstad och svart som
dess herre — och han blef mycket ond, då han fick se mig, och ville rusa på mig. II

KAP. IV.

Jag faller i onåd.

Om rummet, till hvilket min säng flyttats, haft medvetande och kunnat vittna, skulle jag i denna dag — jag
undrar, hvem som bor där nu! — vädjat till det, och det hade då kunnat intyga, med hvilket tungt hjärta jag tog
det i besittning. Då jag gick dit upp, hörde jag hunden skälla, så länge jag var kvar i trappan, och då jag kom in,
såg jag på rummet lika meningslöst och stirrande som det såg på mig. Med mina små händer i kors satte jag mig
så ned att tänka.

Jag tänkte på de underligaste saker — på rummets form, på sprickorna i taket, på tapeterna, på ojämnheterna i
fönsterglaset, som orsakade gropar och åsar i landskapet, på att tvättbordet såg rankigt ut på sina tre ben och hade
ett visst missnöjdt uttryck, som påminde om mrs. Gummidge under »gubbens» inflytande. Jag grät hela tiden
utarl att rätt veta hvarför, kände mig bara frusen och modfälld. I min ensamhet började jag till sist reflektera öfver
att jag var alldeles rysligt förälskad i lilla Em'ly och att jag slitits ifrån henne för att komma hit, där ingen brydde
sig om mig eller tyckte hälften så mycket om mig som hon gjorde. Nu blef jag så förtviflad, att jag svepte in mig
i en flik af täcket och grät mig till sömns.

Jag väcktes af att någon sade, »här är han!» och drog täcket från mitt heta hufvud. Min mor och Peggotty hade
kommit för att se till mig, och det var en af dem, som gjort det.

»Davy», sade min mor, »hvad är det med dig?»



Jag fann det bra underligt, att hon kunde frågaII

så och svarade, »ingenting». Jag minns, att jag vände bort ansiktet för att hon inte skulle se mina darrande läppar,
som gåfvo ett sannare svar.

»Davy», sade min mor, »Davy, mitt barn!»

Jag tror inte hon kunnat säga något som upprört mig till den grad som detta, att hon kallade mig sitt barn. Jag
gömde ansiktet mot sängkläderna och sköt henne från mig med handen, då hon ville lyfta upp mig.

»Det här har du ställt till, Peggotty, du stygga människa!» sade min mor. »Det är jag alldeles säker på. Hur kan
du ha samvete att reta upp min egen giotsse mot mig eller mot någon, som är mig kär. Hvad är din mening med
det här, Peggotty?»

Den stackars Peggotty lyfte upp både händer och ögon och svarade med en omskrifning af den bordsbön jag
plägade läsa efter middagen: »Gud förlåte er, mrs. Copperfield, och må ni aldrig behöfva ångra hvad ni nyss
sagt.»

»Det är så att jag kan bli tokig», utbrast min mor. »Och det midt i smekmånaden till, då min värsta fiende kunnat
bli bevekt och inte skulle afundats mig mitt sinneslugn och min lilla lycka. David, du stygga pojke! Peggotty, du
elaka människa! Det är förskräckligt sä svårt och krångligt det är här i världen», sade min mor och vände sig
misslynt och förtretad från den ena till den andra af oss båda, »och det när man hade mest rättighet att fordra, att
allt skulle visa sig från solsidan.»

Jag kände mig vidrörd af en hand, som hvarken var hennes eller Peggottys, och jag gled ur sängen och reste mig
upp. Det var mr. Murdstones hand, och han höll den på min arm, i det han sade:

»Hvad vill det här säga? Min älskade Clara, har du glömt? — Fasthet framför allt, min vän!»

»Ack, förlåt mig Edvard», sade min mor, »jag vill nog göra rätt, men jag tycker det är så tråkigt.»

»Verkligen!» sade han. »Det var inte roligt att få höra det så snart, Clara.»

»Ja, nog är det hårdt, att jag skall behöfva kännaII

det så nu»5 återtog min mor med en misslynt min. »Det är mycket hårdt, tycker du inte det ?»

Han drog henne till sig, hviskade i hennes öra och kysste henne. När jag såg min mor luta sitt hufvud mot hans
axel och hennes arm lägga sig om hans hals, så förstod jag lika väl som jag vet det nu, att han kunde forma
hennes böjliga väsen på det sätt honom bäst syntes.

»Gå nu ner, min älskling», sade mr. Murdstone. »David och jag komma efter sedan. Hör nu», sade han och
vände sitt mulnande ansikte mot Peggetty, sedan han följt min mor till dörren och affärdat henne med en nick och
ett leende, »vet ni, hvad er matmor heter?»

»Hon har länge varit min matmor, sir», svarade Peggotty, »så det borde jag väl veta.»

»Det är sant», sade han, »men när jag nyss kom upp, tyckte jag, att jag hörde er tilltala henne med det namn, som
inte längre är hennes. Nu bär hon mitt namn. Vill ni komma ihåg det?»

Peggotty gaf mig några oroliga blickar, innan hon utan att svara nigande lämnade rummet. Antagligen förstod
hon, att man väntade att hon skulle gå, och hon hade inte någon förevändning att stanna. Sedan mr. Murdstone
och jag blifvit ensamma, stängde han dörren och satte sig på en stol, höll mig i armarna stående framför honom
och såg mig stadigt in i ögonen. Mina ögon drogos lika stadigt till hans. Då jag erinrar mig oss båda så där
ansikte mot ansikte, tycker jag mig ännu höra mitt hjärta slå som det gjorde då.

»David», sade han och pressade ihop läpparna så att de blefvo tunna, »om jag har en häst eller en hund, som är
trilsk, hvad tror du jag gör med honom ?»

»Det vet jag inte.»



»Jag slår honom.»

Jag hade svarat med en nästan andlös hviskning, men då jag nu teg, kände jag, att jag andades ändå kortare.II

»Jag låter honom vrida sig och våndas af smärta. Jag tänker: 'den där skall jag ta bukt på', om jag så skulle pressa
hvar blodsdroppe ur honom. Hvad är det du har i ansiktet?»

»Smuts», svarade jag.

Han visste likaväl som jag, att det var märken efter tårar. Men om han upprepat sin fråga tjugu gånger, och
hvarje gång låtit den följas af tjugu rapp, tror jag, att mitt barnahjärta hellre fått brista än att jag sagt honom det.

% »Du har mycket förstånd för att vara så liten», sade han med ett allvarligt leende, som var honom eget. »Jag
ser, att du mycket väl förstod mig. Tvätta dig nu i ansiktet och följ mig ner.»

Han pekade på det där tvättbordet, som jag funnit likna mrs. Gummidge, och nickade för att få mig att lyda
genast. Då tviflade jag inte på, och nu tviflar jag inte på att han utan minsta betänklighet skulle slagit mig till
golfvet, om jag tvekat.

»Min älskade Clara», sade han sedan jag fullgjort hans befallning och han tagit mig med sig ned till förmaket,
»nu hoppas jag, att du inte skall få något tråkigt mera. Vi skola nog laga så att det unga sinnet förbättras.»

Jag hade, Gud hjälpe mig, kunnat bli förbättrad för lifvet, ja, kanske blifvit en helt annan människa, om någon då
visat mig litet vänlighet. Ett ord till uppmuntran och förklaring, ett ord af medlidande med min barnsliga
okunnighet ett »välkommen hem igen», ett vittnesbörd om att detta var mitt hem hade kunnat göra mig lydig och
undergifven mot honom i hjärtat i stället för skrymtande i det yttre, hade kunnat komma mig att högakta i stället
för att hata honom. Jag tror, att det kostade på min mor att se mig stå därinne i rummet så förskrämd och
främmande, och jag tyckte, att då jag efter en liten stund gick och satte mig på en stol, följde hon mig med en än
sorgsnare blick — möjligen saknande den barnsliga friheten i mina rörelser — menII

något ord uttalades icke, och tiden då det bort uttalas var nu förbi.

Vi åto middag ensamma, vi tre. Han tycktes vara mycket förtjust i min mor — jag fruktar, att detta icke gjorde
honom älskvärdare i mina ögon — och hon var mycket förtjust i honom. Af hvad de sade, kunde jag förstå, att
en äldre syster till honom skulle komma att bo hos dem, och att hon väntades samma afton. Jag vet inte, om det
var då eller längre fram jag kom under fund med, att ehuru han icke var direkt engagerad i någon affär, var han
delägare i eller uppbar årligen någon andel af vinsten i en vinhandel i London, med hvilken hans familj varit
förbunden sedan hans farfars tid, och att hans syster också hämtade sina inkomster ifrån samma håll. Jag nämner
det emellertid nu.

Då vi efter middagen sutto kring brasan, och jag som bäst funderade på hur jag skulle kunna komma ut till
Peggotty men icke hade mod att smyga mig ut af fruktan att förtörna herrn i huset, stannade en täckvagn vid
trädgårdsgrinden, och han gick ut för att taga emot gästen. Min mor följde efter, och jag dristade mig också att gå
med. Då vände hon sig om i skymningen vid förmaksdörren, slöt mig som så ofta förr i sina armar och hviskade
till mig, att jag skulle älska min nye fader och vara lydig mot honom. Hon gjorde detta brådskande och förstulet,
som om det varit orätt, men hon gjorde det likväl ömt, och så räckte hon ut handen bakom sig och fasthöll min,
tills vi kommo nära platsen där han stod i trädgården. Där släppte hon den och stack sin hand under hans arm.

Det var miss Murdstone, som anländt, och dyster var den damen att skåda, mörk som brodern, hvilken hon
mycket liknade till röst och utseende; och hon hade mycket buskiga ögonbryn, som nästan möttes öfver den stora
näsan. Bland de oförrätter, som drabbat hennes kön, var omöjligheten att bära polisonger en, och hon tog skadan
igen på detta sätt. Hon hade med sig två mycket skrymmande och hårda6o

svarta koffertar med hennes initialer i hårda mässingsspikar på locken. Då hon betalade kusken, tog hon upp
pengarna ur en hård stålbörs och själfva börsen var innesluten i en på en grof kedja hängande väska, lik ett
fängelse, hvars lås smällde när det slogs igen. Jag hade då aldrig sett någon så i alla afseenden metallisk dam som



miss Murdstone.

Hon infördes i förmaket med många af de tecken, som tyda på att man är välkommen, och där hälsades hon
formligen af min mor som en ny och nära släkting. Därefter såg hon på mig och sade:

»Är det där din gosse, svägerska?»

Min mor erkände, att jag det var.

»I allmänhet tycker jag inte om gossar», sade miss Murdstone. »Hur står det till med dig ?»

Under dessa uppmuntrande omständigheter svarade jag, att jag mådde mycket bra och att jag hoppades, att hon
gjorde så med, men min ton var så föga artig, att miss Murdstone fällde domen öfver mig i två ord:

»Saknar folkvett!»

Och sedan hon mycket tydligt uttalat dem, anhöll hon att få veta, hvar hon hade sitt rum, hvilket från den stunden
för mig blef ett fasans och förskräckelsens hemvist, där de båda svarta koffertarna aldrig stodo öppna eller olåsta
och där — det såg jag, när jag under hennes frånvaro ett par gånger tittade ditin — åtskilliga stålkedjor och
stålspännen, med hvilka miss Murdstone plägade pryda sig, när hon gjorde toalett, voro upphängda på spegeln i
imponerande ståt.

Så vidt jag kunde förstå, hade hon kommit för beständigt och hade ingen tanke på att någonsin aflägsna sig.
Redan följande morgon började hon »hjälpa» min mor och sprang hela dagen ut och in i handkammaren,
ställande allt till rätta och vändande upp och ned på de gamla anordningarna. Bland det som först slog mig vid
mina iakttagelser af miss Murdstone var, att hon ständigt förföljdes af den misstanken, att tjänarinnorna hade en
karl gömd, någonstädesII

i huset. Under inflytande af denna föreställning dök hon vid de mest oväntade tillfällen ned i kolkällaren och
öppnade sällan dörren till någon mörk skrubb utan att genast åter slå igen den i tanke, att nu hade bon fått tag på
honom.

Ehuru miss Murdstone visst icke var något luftigt väsen, var hon en riktig lärka i fråga om att komma upp om
morgnarna. Hon var uppe och letade som jag tror efter den där karlen, innan någon annan i huset vaknat.
Peggotty uttalade som sin öfvertygelse, att hon till och med sof med ena ögat öppet; men det kunde jag inte gå in
på, ty sedan hon framkastat denna förmodan, försökte jag det själf och fann det omöjligt.

Redan första morgonen efter sin ankomst var hon uppe och ringde på sin klocka i hangället. Då min mor kom
ned till frukosten och skulle lägga på teet, pickade hon till henne på kinden — det skulle föreställa en kyss —
och sade :

»Clara lilla, ser du, jag har kommit hit för att befria dig från så mycket besvär som möjligt. Du är alldeles för
vacker och tanklös» — min mor skrattade men fann icke beskrifningen förnärmande — »att påtvingas några
skyldigheter, som jag kan åtaga mig. Om du vill vara god och ge mig dina nycklar, så skall jag framdeles sköta
allt sådant här.»

Från den stunden förvarade miss Murdstone alla dagar nycklarna i sitt eget lilla »fängelse» och gömde dem under
kudden om nätterna, så att min mor inte hade mera att skaffa med dem än hvad jag hade.

Min mor lät sig icke fråntagas all makt och myndighet utan att göra litet motstånd. En afton, då miss Murdstone
förelagt sin bror vissa planer i hushållning och han gifvit till känna sitt gillande däraf, började helt plötsligt min
mor att gråta och sade, att hon tyckte, att man kunnat rådfråga .henne.

»Clara!» sade mr. Murdstone strängt. »Clara! Jag är förvånad öfver dig.»

»Ja, du kan gärna säga, att du är förvånad, Ed|vard», utbrast min mor, »och det låter mycket62 I : : : : i :

bra att tala om karaktärsfasthet, men du skulle inte tycka om det själf, om du vore i mitt ställe.»

Det bör observeras, att karaktärsfasthet var den egenskap, som mr. och miss Murdstone framför allt höllo på. Jag



vet inte, hur jag vid den tiden skulle ha formulerat min uppfattning af det ordet, om jag tvingats att göra det, men
nog hade jag alldeles klart för mig, att det var precis detsamma som tyranni med tillsats af ett visst dystert
öfversittarkynne, som karakteriserade båda syskonen. Deras lära var i korthet den följande. Mr. Murdstone var
karaktärsfast ; ingen i världen var så karaktärsfast som han, ingen i världen fick vara karaktärsfast alls, ty alla
skulle böja sig för hans karaktärsfasthet. Miss Murdstone bildade ett undantag. Hon fick vara karaktärsfast, men
(endast på grund af sin släktskap med honom och på ett underordnadt och beroende sätt. Min mor var också ett
undantag. Hon fick vara karaktärsfast, ja, hon måste vara det, men blott såsom stödjande deras karaktärsfasthet
och hållande den för något i världen enastående.

»Nog är det hårdt», sade hon, »att jag i mitt eget hus —»

»M i 11 eget hus ?» upprepade mr. Murdstone. »Clara!»

»Vårt eget hus, menar jag», stammade min mor, synbarligen skrämd — »nog vet du väl hvad jag menar, Edvard
— nog är det hårdt, att jag i ditt eget hus inte skall ha någonting att säga som matmoder. Jag försäkrar, att jag
redde mig mycket bra innan vi gifte oss. Det kan jag bevisa», tillade min mor snyftande; »fråga Peggotty, om jag
inte skötte mig mycket bra, när ingen blandade sig i hushållet.»

»Edvard», sade miss Murdstone, »låt oss göra slut på det här. Jag reser i morgon.»

»Jane Murdstone», sade hennes bror, »håll munnen! Hur vågar du antyda, att du inte känner mig bättre än dina
ord låta förstå ?»

»Jag vill visst inte, att någon skall resa», förklarade min mor under tårar, känslig för det skefva63

i sin ställning. j»Jag skulle bli mycket ledsen, ja, alldeles förtviflad, om någon reste. Det är inte mycket jag begär.
Jag är inte orimlig. Jag vill bara, att man skall fråga mig till råds ibland. Visst är jag mycket tacksam, om någon
vill hjälpa mig, men nog ville jag, att man, om också bara för skenets skull, rådgjorde med mig ibland. Jag
trodde, att du, Edvard, tyckte om att jag var litet oerfaren och barnslig — nog sade du det förr — men nu tycks
du afsky mig för det — du är ju så sträng.»

»Edvard», sade återigen miss Murdstone, »låt det bli slut på det här. Jag reser i morgon.»

»Jane Murdstone», dundrade mr. Murdstone. »Vill du tiga! Hur vågar du?»

Miss Murdstone släppte näsduken ur fängelset och höll den för ögonen.

»Clara», fortfor han och såg på min mor, »du förvånar mig! Du väcker min häpnad! Ja, det var för mig en
tillfredsställande tanke, att jag skulle gifta mig med en oerfaren och okonstlad varelse och sedan forma hennes
karaktär, i den ingjuta något litet af den fasthet, den var i behof af. Men när Jane Murdstone är nog god att vilja
bistå mig i denna uppgift och för min skull ikläda sig något af en hushållerskas skepelse, då mötes med
någonting så lågt som —»

»Nej, nej, Edvard», utbrast min mor, »anklaga mig inte för att vara otacksam. Jag vet, att jag inte är otacksam,
och aldrig förr har någon sagt, att jag är det. Många fel har jag, men inte det. Säg inte det, älskade Edvard!»

»När Jane Murdstone mötes, sade jag», fortfor han efter att ha väntat tills min mor talat ut, »af någonting så lågt,
så kyles och förändras denna min känsla.»

»Säg inte så, du älskade», bad min mor med bevekande röst. »Säg inte så, Edvard! Jag står inte ut att höra det.
Hvad jag är, nog är jag känslig och ömhjärtad. Det vet jag, att jag är. Jag skulle inte säga det, om jag inte vore
säker på det. Fråga Peggotty. Hon skall säga dig, att det är sant.»64

»Ingen svaghet, den må gå hur långt som helst», återtog mr. Murdstone, »har den allra ringaste betydelse för mig,
Clara. Du spiller dina ord förgäfves.»

»Men så låt oss då vara vänner», sade min mor. »Jag skulle inte kunna lefva i köld eller ovänlighet. Jag ångrar
mig verkligen. Jag vet att jag har så många fel, och det är bra snällt af dig, Edvard, att du med din



karaktärsfasthet försöker att rätta dem. Jane, jag gör inga invändningar. Jag skulle bli alldeles förtviflad, om du
reste ifrån oss —» Min mor var så uppskakad, att hon inte kunde säga mera.

»Jane Murdstone», sade mr. Murdstone till sin syster, »härda ord oss emellan höra till det ovanliga. Det är inte
mitt fel, att någonting så sällsynt förekommit i afton. Jag förleddes därtill af en annan. Inte heller är det ditt fel.
Du förleddes också af en annan. Låt oss båda söka glömma det. Och som denna scen», tillade hän efter dessa
högsinnade ord, »icke lämpar sig för gossen, så gå och lägg dig, David.»

Jag kunde knappast hitta till dörren, så skymdes friina ögon af tårar. Det gjorde mig så ondt att se min mor
bedröfvad, men hur det var, så trefvade jag mig ut och trefvade mig upp till mitt rum i mörkret, utan att ens ha
mod att säga god natt till Peggotty eller få ett ljus af henne. Då jag en timme därefter väcktes af att hon kom upp
för att se till mig, talade hon om att min mor alldeles utmattad gått och lagt sig, och att mr. och miss Murdstone
sutto på tu man hand.

Följande morgon gick jag ned något tidigare än vanligt och stannade utanför förmaksdörren, då jag hörde min
mors röst. Hon bad mycket innerligt och ödmjukt miss Murdstone om förlåtelse, hennes bön beviljades och full
försoning ägde rum. Från den stunden hörde jag aldrig min mor uttala sin åsikt i någon sak utan att först vädja till
miss Murdstone eller utan att på något sätt ha gjort sig underrättad om miss Murdstones tanke; och aldrig såg jag
miss Murdstone, då hon var vid dåligt humör — och iden vägen var bon bristfällig — föra handen till väskan,
som om hon stått i begrepp att taga fram nycklarna och afstå dem till min mor, utan att min mor blef alldeles
förskräckligt rädd.

Den dystra anstrykningen i det Murdstoneska lynnet gaf äfven sin färg åt den Murdstoneska religionen, som var
hemsk och förfärlig. Sedan har jag tänkt, att denna dess beskaffenhet var en nödvändig följd af mr. Murdstones
fasta karaktär, som aldrig tillät någon att slippa ifrån hela tyngden af de svåraste straff, som möjligen kunde
ådömas. Vare därmed hur det vill, nog minns jag, med hvilka högtidliga ansikten vi plägade gå till kyrkan och
huru allt därinom tycktes förändradt. Åter är den fruktade söndagen kommen, och jag släppes först in i den gamla
bänken, lik en bevakad fånge eller en dödsdömd, som skall bevista gudstjänsten före afrättningen. Därefter
kommer miss Murdstone i en svart sammetsklänning, som ser ut som om den varit gjord af ett bårtäcke, så min
mor och sist hennes man. Nu är inte Peggotty med som förr. Åter lyssnar jag till miss Murdstone, som
frammumlar respon-sorierna och kraftigt betonar de hemskaste orden. Åter ser jag hennes mörka ögon rulla
kring kyrkan, då hon säger »förtappade syndare», som om hon velat kalla hvarje församlingsbo vid namn. Åter
uppfångar jag en och annan skymt af min mor, som mellan de andra båda blygt rör läpparna, under det att de som
döfva åskor dundra i hennes öra. Åter undrar jag, gripen af en plötslig fruktan, om det är troligt, att vår gode
gamle präst kan hä orätt och mr. och miss Murdstone rätt, och om alla himmelens änglar äro förstörelsens
redskap. Om det så händer, att jag rör iett finger eller ett ögonblick brister i uppmärksamhet, knuffar miss
Murdstone till mig med bönboken, så att det värker i sidan på mig.

Ja, och återigen när vi gå hem märker jag, hur grannarna se på min mor och mig och hviska till hvarandra. Och
när de tre äldre gå for ut arm i arm, följer jag några af dessa blickar och undrar,

5. — Dickens ~ David Copperfield.66

om inte verkligen min moders steg blifvit mindre lätta än förr och om inte det glada uttrycket i hennes vackra
ansikte nästan alldeles försvunnit. Åter undrar jag, om det är några af grannarna som minnas, hur vi plägade gå
hem tillsammans, hon och jag; och jag går och funderar på detta hela den tråkiga, dystra dagen.

Det hade ibland varit tal om att skicka mig i en helpension. Mr. och miss Murdstone hade bragt frågan å bane,
och min mor hade naturligtvis hållit med dem. Ännu var likväl ingenting bestämdt i saken. Under tiden fick jag
läxor att lära mig hemma.

Skall jag någonsin glömma de lektionerna I Det hettes, att det var min mor, som ledde dem, men i verkligheten
var det mr. Murdstone och hans syster, som alltid voro närvarande och därvid funno ett gynnsamt tillfälle att ge
min mor lektioner i den där så kallade karaktärsfastheten, som var bådas vår olycka. Tag tror, att detta var



anledningen till att de höllo mig kvar hemma. Jag hade haft lätt för att lära och varit road af att lära, så länge min
mor och jag lefde för oss själfva. Jag har ett svagt minne af att jag lärt mig alfabetet vid hennes knä. Än i dag då
jag ser på de feta svarta bokstäfverna i abc-boken, får jag samma intryck af deras förvirrande former och tycker
att O och Q och S se så särdeles trefliga och godmodiga ut. Någon känsla af motvilja och obehag förbinder sig
alls inte med dem. Tvärtom tycks jag ha vandrat på en blomsterströdd stig ända till krokodilboken, hela tiden
uppmuntrad af min mors milda röst och väsen. Men de högtidliga lektioner som af-löste dessa, minnes jag som
en dödsstöt till min frid, en daglig träldom och bedröfvelse. De voro mycket långa, mycket talrika, mycket svåra
— ibland för mig fullkomligt obegripliga — och ofta verkade de lika förvirrande på både min mor och mig.

Låt mig draga mig till minnes hur det brukade gå till och beskrifva en förmiddag.

Jag kommer in i hvardagsförmaket efter frukosten med mina böcker, en skrifbok och en griffeltafla.6 7

Min mor sitter och väntar mig vid sin pulpet, men < hon är inte hälften så beredd att taga emot mig som mr.
Murdstone i sin länstol vid fönstret — fastän han låtsar att han läser i en bok — eller miss Murdstone, som sitter
bredvid min mor och trär upp stålpärlor. Blotta åsynen af dessa båda har den verkan på mig, att jag känner hur
orden, som jag med oändlig möda inpräglat i mitt hufvud, börja glida undan och begifva sig, jag vet ej hvart.
Apropå det, undrar jag verkligen hvart de togo vägen.

Jag räcker min mor första boken. Möjligen är det en grammatika, möjligen en historia eller en geografi. Jag
sänder en sista spanande blick öfver sidan då jag ger henne boken och börjar rabbla upp läxan i hisklig fart. Jag
stapplar på ett ord. Mr. Murdstone ser upp. Jag stapplar på ännu ett. Mr. Murdstone ]ser upp. Jag rodnar, hoppar
pfver en hel ramsa och tvärstannar. Jag tror, att min mor gärna skulle visa mig boken, om hon tordes, men det
törs hon inte utan säger helt sakta:

»Ah, Davy lilla 1»

»Se så, Clara», säger mr. Murdstone. »Visa fasthet mot pojken. Säg inte 'Davy lilla!' Det är pjoll-rigt. Antingen
kan han läxan eller kan han den inte.»

»Han kan den inte», förkunnar miss Murdstone med skräckinjagande röst.

»Jag fruktar verkligen, att han inte kan den», säger min mor.

»Kära Clara», infaller miss Murdstone, »gif honom tillbaka boken och låt honom lära sig läxan.»

»Ja visst, bästa Jane, det var just hvad jag tänkte göra», säger min mor. »Men försök en gång till, Davy, och var
inte dum.»

Jag lyder första delen af uppmaningen och försöker en gång till, men lyckas inte med den andra, utan är mycket
dum. Jag kommer af mig, innan jag hinner till förra stället, stapplar på hvad jag nyss kunnat ochi stannar för att
tänka efter. Men jag kan inte tänka på läxan. Jag undrar hur många alnar spetsar det är i miss Murdstones mössa,
hvad68

mr. Murdstones nattrock kostat, eller jag sysslar med något annat fånigt problem i samma väg, som inte angår
mig och som jag inte vill ha någonting med att göra. Mr Murdstone gör en rörelse af otålighet, som jag länge
väntat på. Miss Murdstone följer hans exempel. Min mor ser undergifvet på dem, slår igen boken och lägger
undan den som en bakläxa att lära, sedan alla andra .uppgifter blifvit fullgjorda.

Bakläxorna växa i antal, ökas som en rullande snöboll. Ju större den blir, desto dummare blir jag. Fallet är
hopplöst, jag känner, att jag kommit ned i ett sådant träsk af meningslöst svammel, att jag afstår från alla försök
att krafla mig upp igen och öfverlämnar mig åt mitt öde. Det ligger någonting mycket bedröfligt i det
misströstande sätt hvarpå min mor och jag betrakta hvarandra under det att jag blir allt dummare och dummare.
Men höjdpunkten af eländet under denna olycksaliga läxuppläsning nås, då min mor, troende sig obemärkt, söker
hjälpa mig på trafven genom några rörelser på läpparna. Miss Murdstone, som hela tiden varit på spaning efter
något dylikt, utbrister då rr^ed sin grofva, varnande röst:



»Clara!»

Min mor rycker till, rodnar, ler svagt. Mr Murdstone reser sig upp från sin stol, tar boken, kastar den på mig eller
örfilar upp mig med den och knuffar ut mig ur rummet.

Sedan läxorna blifvit affärdade, återstår det värsta under formen jaf en hemsk räkneuppgift. Den $r uppfunnen
för min räkning, af mr. Murdstone mig förestafvad och börjar som följer: »Om jag går in till osthandlaren och
köper fem tusen Gloucesterostar till fyra och en half pence stycket, kontant betalning» — vid hvilka ord jag ser
hur miss Murdstone i hemlighet fröjdas. Jag rufvar öfver dessa ostar utan resultat eller ljusning tills tiden för
middagsmåltiden är inne; jag har då så gnott in griffeltaflans smuts i min ansiktshud, att jag ser ut som en mulatt,
får en69

skifva bröd till hjälp med ostproblemet och anses vara i onåd den återstående delen af aftonen.

Som jag vill minnas, togo vid den tiden mina olyckliga studier vanligen den riktningen. Jag skulle ha redt mig
ganska bra, om inte Murdstones varit; men de verkade på mig ungefär som två ormar på en stackars liten fågel.
Till och med om jag skötte mig någorlunda väl under förmiddagen, vann jag Idärpå inte stort mer än
middagsmålet; ty miss Murdstone kunde inte fördraga att se mig fri från läxor, och om jag i en hastig vändning
röjde, att jag ingenting hade att göra, ådrog hon mig sin brors uppmärksamhet genom att säga: »Snälla Clara,
ingenting är så nyttigt som arbete. Gif din gosse en skriföfning;» hvilket på fläcken tvingade mig till nytt arbete.
Hvad angår lek med jämnåriga, kom någon sådan sällan i fråga, ty enligt syskonen Murdstones dystra teologi
liknade alla barn en massa huggormar — fastän det ien gång var ett barn, som kallades fram och ställdes bland
lärjungarna — och de ansågo, att de bara fördärf våde hvarandra.

Jag tror, att denna behandling fortgick vid pass ett halft år, och dess naturliga resultat var, att jag blef trumpen,
trög och egensinnig. Därtill bidrog ytterligare den omständigheten, att jag med hvarje dag kände mig allt mera
afskild och utestängd från min mor. Jag hade nog blifvit alldeles förslöad, om icke någonting alldeles särskildt
räddat mig.

Och det var detta. Min far hade lämnat efter sig en mindre boksamling, som förvarades i ett litet rum, som låg
bredvid mitt och som aldrig besöktes af någon annan i huset. Från detta välsignade lilla rum utgick för att hålla
mig sällskap ett lysande följe, bestående af »Roderick Random», Peregrine Pickle», »Humphrey Clinker», »Tom
Jones», »The Vicar af Wakefield», »Don Quixote», »Gil Bias» och »Robinson Crusæ». De höllo min fantasi vid
lif och ingåfvo mig hopp om någonting bortom den innevarande tiden och rummet — de jämte »Tusen och en
natt» och »Andarnas sagor» — och de skadade mig inte alls,7°

ty det onda, som kunde finnas i några af dem, fanns dar icke för mig — jag förstod det icke. Det förvånar mig nu,
att jag under allt mitt pluggande och stretande med mina svåra läxor kunnat få tid att läsa de där böckerna, så som
jag gjorde det. Det är en gåta för mig, hur jag under alla mina ßmå bekymmer — som voro stora nog för mig —
kunnat finna tröst i att själf spela hufvudrollerna i böckerna och låta mr. och miss Murdstone föreställa alla ide
dåliga karaktärerna. Jag här varit Tom Jones, barnets Tom Jones, en oskadlig varelse — en hel vecka i sträck,
och jag tror verkligen, att jag en hel månad uppbar Roderick Randoms roll, sådan jag tänkt mig den. Jag var
alldeles betagen i några resebeskrifningar, som funnos på de där hyllorna, författade jag minns inte af hvilka, och
jag kommer ihåg, att jag många dagar kunnat vandra omkring på mitt område af byggningen, beväpnad med
midtelpartiet i ett gammalt stöfvelblock, en» sann afbild af kapten den och den vid den kungliga brittiska flottan,
utsatt för anfall af vildar och fast besluten att sälja mitt lif till ett högt pris. Kaptenens värdighet förminskades
icke, om han an örfilades upp med latinska grammatikan. Min gjorde det visserligen, men kaptenen var kapten
och hjälte, trots alla grammatikor öfver alla språk i världen, så väl lefvande som döda.

Detta var min enda och ständiga tröst. När jag tänker på det, tecknar sig alltid för min inre syn bilden af en
sommarafton, då gossarna springa och leka på kyrkogården och jag sitter på min säng och läser som om det
gällde lifvet. Hvar lada i grannskapet, hvar sten i kyrkan, hvar fotsbredd af kyrkogården hade för mig sin egen
idéförbindelse, som stod tillsammans med dessa böcker och föreställde någon plats, som blifvit ryktbar genom



dem. Jag har sett Tom Pipes klättra uppför klockstapeln; jag har gifvit akt på Strap, när han med ränseln på
ryggen stannat för att hvila sig vid den lilla grinden, och jag vet, att kommendör Trunnion höll den där klubben
tillsam-7*

mans med mr. Pickle i det inre rummet i vår bys lilla ölstuga.

Läsare inser nu, likaväl som jag själf gör det, hurudan jag var, då jag kom till den punkten i min lefnadssaga, till
hvilken jag nu återgår.

En morgon, då jag kom in i hvardagsrummet med mina böcker, upptäckte jag att min mor såg orolig ut, miss
Murdstone synnerligen karaktärsfast och att mr. Murdstone höll på att vira någonting om nedre delen af en
rotting — en lätt och smidig rotting, som han sedan höjde och svängde i luften.

»Jag försäkrar dig, Clara», sade mr. Murdstone, att jag många gånger fått smörj själf.»

»Ja, det är väl belt naturligt», sade miss Murdstone.

»Ja visst, min snälla Jane», medgaf min mor ödmjukt. »Men — men tror du, att det gjorde Edvard godt ?»

»Tror du, att det skadade Edvard, Clara?» frågade mr. Murdstone mycket allvarligt.

»Se det är frågan!» sade hans syster.

På detta svarade min mor, »ja visst, bästa Jane», och så sade hon ej mer.

Jag befarade, att jag var personligen intresserad i detta samtal och sökte mr. Murdstones blick, då den riktades på
mig. »Hör nu, David», sade han, och åter såg jag det där kastet i ögat, »i dag bör du vara mycket
uppmärksammare än vanligt.» Han lyfte åter upp rottingen och svängde den i luften. Efter denna inledning lade
han den bredvid sig med en uttrycksfull min och tog sin bok.

Detta var i sanning ägnadt att friska upp min intelligens. Jag kände, hur orden ramlade bort, icke ett och ett, icke
rad för rad, utan hela sidor på en gång. Jag försökte att ta fatt dem, men det var som om de fått på sig skridskor
och satt af med en fart, som ej kunde hejdas.

Det började illa och fortsatte sämre. Jag hade kommit in med ett visst uppsåt att utmärka mig, ty jag trodde mig
ganska väl förberedd; men detta vi-6 7

sade sig vara ett misstag. Bok efter bok lades till bakläxorna, ty miss Murdstone gaf noga akt på oss hela tiden.
Och då vi till sist kommo till de fem tusen ostarna — jden dagen gjorde han dem till rottingar — brast min mor i
gråt.

»Clara I» sade miss Murdstone med varnande stämma.

»Jag mår inte riktigt väl, snälla Jane», sade min mor.

Jag såg, att han gjorde en betydelsefull min åt sin syster, då han satte sig upp och tog rottingen.

»Min bästa Jane», sade han, »vi kunna inte begära, att Clara med fullkomligt lugn skall bära all den ledsnad
David förorsakat henne i dag. Det vore rent af stoiskt. Clara har vunnit mycket i karaktärsfasthet, hon har gjort
stora framsteg, men så mycket få vi inte begära af henne. David, nu skola du »och jag gå dit upp.»

Då han ledde ut mig genom dörren, sprang min mor efter oss. Miss Murdstone sade: »Clara, är du då från
förståndet?» och trädde emellan. Jag såg hur min mor satte händerna för öronen, och jag hörde hur hon grät.

Han gick upp till mitt rum långsamt och allvarligt — jag tror bestämdt, att han njöt af, att på detta omständliga
sätt skipa rättvisa — och sedan vi kommit in, vred han mitt hufvud under sin arm.

»Mr. Murdstone», skrek jag, »slå mig inte, för all del slå mig inte- Jag försökte att läsa rätt, men jag kan det inte,
när ni och miss Murdstone sitta och höra på. Jag kan det verkligen inte!»

»Jaså, kan du det inte, David?» sade han. »Vi skola försöka att lära dig.»



Han höll 'mitt hufvud som i ett skrufstäd, men hur det var lyckades jag vrida mig, så att jag hejdade honom ett
ögonblick och tiggde och bad honom att inte slå mig. Det var dock blott ett ögonblick jag uppehöll honom, strax
därefter gaf han mig ett hårdt rapp, och i samma sekund högg jag med tänderna tag i/ J

handen, han höll mig med, och bet igenom den. Det ilar i tänderna på mig än, när jag erinrar mig det.

Han slog mig då, som om han tänkt slå ihjäl mig. Under allt det buller vi åstadkommo, Jiörde jag dem springa
upp och ned i trapporna och ropa — jag hörde min mor ropa och Peggotty. Och så gick han och stängde dörren i
dubbellås efter sig; och jag låg kvar på golfvet, feberhet, mörbultad och söndersliten, rasande på mitt vanmäktiga
sätt.

Hur väl minns jag icke, då jag sedan lugnat mig, hvilken onaturlig tystnad, som tycktes råda i hela huset. Hur väl
minns jag icke, hur sedan svedan och vreden något lagt sig, jag började känna mig förskräckligt elak!

Länge satt jag och lyssnade, men intet ljud hördes. Jag kraf lade mig upp från golfvet och såg på mig i spegeln.
Mitt ansikte var så svullet, rödt och fult, att det nästan skrämde mig. Strimmorna efter slagen voro ömma och
stela och kommo mig att åter gråta, när jag rörde mig; men hvad voro de mot känslan af mitt fel. Jag försäkrar,
att den tyngde mitt bröst i högre grad än om jag varit den värsta brottsling.

Det hade börjat bli mörkt, och jag hade stängt fönstret — förut hade jag för det mesta legat med hufvudet mot
den låga fönsterplattan, ömsevis gråtande, dåsande eller stirrande ut i rymden — då nyckeln vreds om i låset och
miss Murdstone kom in med litet bröd, kött och mjölk. Hon ställde det på bordet utan att säga ett ord och glodde
hela tiden på mig med exemplarisk fasthet. Och så gick hon och låste väl till dörren efter sig.

i Långt sedan det blifvit mörkt satt jag och undrade, om inte någon annan skulle komma. Då detta ej längre
föreföll troligt, klädde jag af mig och gick till sängs, och så började jag undra, hvad de skulle göra med mig.
Hade jag gjort mig skyldig till en verkligt brottslig handling ? Skulle jag bli häktad, insatt i fängelse ? Var jag
månne i fara för att bli hängd ? ( Aldrig glömmer jag uppvaknandet nästa morgon74

— hur jag först kände mig glad och frisk men sedan trycktes ned af minnets ohyggliga tyngd. Miss Murdstone
uppenbarade sig åter innan jag stigit upp, sade mig helt kort, att jag jämnt en halftimme kunde få vistas nere i
trädgården och gick, lämnande dörren öppen, på det jag skulle kunna begagna mig af till-låtelsen.

Jag gjorde det då och hvarje morgon under min arrest, som räckte i fem dygn. Om jag kunnat få träffa min mor
ensam, skulle jag på knä anropat henne om förlåtelse; men jag träffade ingen jutom miss Murdstone på hela tiden
— annat än om kvällarna vid bönen i förmaket. Dit eskorterades jag af miss Murdstone, sedan alla andra intagit
sina platser; jag fick stå alldeles ensam nere vid dörren som en utböling och fördes tillbaka till mitt rum af min
fångvakterska. Det enda jag märkte var, att min mor var så långt ifrån mig som möjligt och vändq bort ansiktet,
så att jag inte kunde se det, samt att mr. Murdstone bar sin hand i ett stort förband. Jag kan inte beskrifva hur
långa dessa fem dagar föreföllo mig. I mitt minne te de sig som år. Hur lyssnade jag icke till alla tilldragelser i
huset, som nådde mina öron: ringningarna på klockorna, öppnandet och stängandet af dörrar, sorlet af röster,
stegen i trapporna; och så skrattet, hvisslingarna och vistrallarna utifrån, som föreföllo mig mera skärande än allt
annat i min ensamhet och förnedring — timmarnas släpande gång, framför allt om nätterna, då jag trodde att det
led mot morgonen och plötsligt upptäckte, att familjen än icke gått till hvila — de tunga drömmar och fantasier
som förföljde mig — dagens återkomst, dess höjdpunkt, eftermiddag och så aftonen, då gossarna lekte på
kyrkogården och jag stod ett stycke inne i rummet och såg på, rädd att visa mig vid fönstret, då de skulle ha
förstått att jag hölls instängd — det underliga i att aldrig höra min egen röst — de flyktiga förnimmelserna af
någonting liknande välbefinnande, som kommo och gingo med intagandet af mat och dryck regnet, som
började75

falla en afton, dess friska dofter, dess tilltagande i ymnighet mellan kyrkan och mig, tills det blef så häftigt, att
det jämte det växande mörkret tycktes öfverväldiga mig med dysterhet, rädsla och samvetskval — allt detta
synes ha fortgått i åratal i stället för några dagar, så starkt och lefvande har det Inpräglat sig i mitt minne.

Sista natten af min fångenskap väcktes jag af att någon hviskade mitt namn. Jag satte mig ;upp i sängen och



räckte ut armarna i mörkret.

»Är det du, Peggotty?» frågade jag.

Något direkt svar fick jag inte, men strax därefter hörde jag åter mitt namn hviskas i en så hemsk och
hemlighetsfull ton, att jag bestämdt fått konvulsioner, om det inte fallit mig in, att rösten måste ha inträngt
genom nyckelhålet.

Jag trefvade mig till dörren, och med läpparna mot nyckelhålet hviskade jag:

»Är det du, kära Peggotty?»

»Ja, min egen älskade lille Davy», svarade hon. »Var tyst som en råtta, annars kanske katten hör oss.»

Jag förstod, att hon menade miss Murdstone och insåg hur välbehöflig varningen var, ty den damens rum låg ej
långt från mitt.

i »Hur är det med mamma, kära Peggotty? Är hon mycket ond på mig?»

Jag hörde Peggotty sakta gråta på sin sida om nyckelhålet, liksom jag gjorde det på min, innan hon svarade:
»Nej, inte mycket.»

»Hvad ämna de göra med mig, snälla Peggotty ? Vet du det ?»

»Skola. Nära London», svarade Peggotty. Jag måste bedja henne säga om det, ty första gången talade hon rakt
ner i halsen på mig, som glömt att taga munnen från nyckelhålet och sätta dit örat. Orden kittlade mig i strupen,
men jag hörde dem inte.

»När, Peggotty ?»

»I morgon.»

»Var det därför miss Murdstone tog fram mina76

kläder ur dragkistan?» Hon hade nämligen gjort det, fastän jag glömt att säga det förut.

»Ja», sade Peggotty. »Koffert.»

»Får jag inte träffa mamma?»

»Jo», sade Peggotty. »I morgon bitti'.»

Och så satte Peggotty sin mun intill nyckelhålet och höll följande lilla tal, framfördt med så mycken känsla, som
någonsin banat sig väg genom ett nyckelhål, det vågar jag påstå. Hvarje liten sats åtföljdes af en konvulsivisk
snyftning.

»Kära David. Om jag inte varit så vänlig och förtrolig — på sista tiden som förr — så är det inte för att jag inte
håller af er — lika mycket och litet till, mitt socker. Det är för att jag ansett det bäst för er. Och för en annan med.
David, pciin kära gosse, hör ni livad jag säger? Hörs det riktigt?»

»Ja—a—a, Peggotty!» snyftade jag.

»Min egen gosse!» sade Peggotty med oändligt medlidande. »Hvad jag ville säga är — att ni får aldrig glömma
mig. För jag skall aldrig glömma er. Och jag skall vara lika rädd om er mamma, Davy. Som jag nå'sin varit om
er. Och jag skall inte lämna henne. Den dag torde komma, då hon gärna skall lägga sitt stackars hufvud, på sin
dumma, stygga gamla Peggottys arm igen. Och jag skall skrifva till er, snälla Davy. Fastän jag inte är lärd. Och
jag skall, jag skall —» och nu började Peggotty kyssa nyckelhålet, då hon inte kunde kyssa mig.

»Tack, tack, kära Peggotty!» sade jag. »Tack, än en gång, tack! Vill d,u lofva mig ett, Peggotty? Vill du skrifva
och tala om för mr. Peggotty och lilla Em'ly och mrs. Gummidge och Ham, att jag inte är så jstygg som de kanske
tro, och att jag hälsar så mycket till dem allesammans — mest till lilla Ern'ly. Vill du göra det, Peggotty?»

Den goda varelsen lofvade att göra det, och båda kysste vi nyckelhålet med den största innerlighet — jag minns



att jag smekte det med handen, som om det varit Peggottys ansikte — och så skildes vi åt. Från den natten
uppväxte inom mig en känsla för77

Peggotty, som jag inte riktigt kan beskrifva. Hon ersatte inte för mig min mor — det kunde ingen göra — men
hon fyllde ett tomrum i mitt hjärta, och jag kände för henne någonting som jag aldrig känt för någon annan
människa. Min tillgifvenhet hade en viss komisk tillsats också, och ändå vet jag inte hvad jag hade gjort om hon
dött, jag vet inte, hur jag skulle ha kunnat reda mig utan henne.

På morgonen uppenbarade sig som vanligt miss Murdstone och sade mig, att jag skulle skickas i skola, hvilket
för mig var mindre öfverraskande än hon trodde. Hon tillsade mig också, att jag, sedan jag klädt mig skulle
komma ned i hvardagsrummet och äta frukost. Där fann jag min mor, blek och förgråten. Jag ilade i hennes armar
och bad henne om förlåtelse af hela min lidande själ.

»O, Davy!» sade hon. »Att du kunnat vilja göra den illa, som jag älskar. Försök att bli bättre, bed Gud, att du
måtte bli bättre. Jag förlåter dig, men det gör mig så bekymrad, att du inom dig hyser så onda böjelser.»

De hade intalat henne, att jag var mycket elak, och hon sörjde mer Öfver det än öfver att jag skulle resa hemifrån.
Det sårade mig djupt. Jag försökte att äta afskedsfrukosten, men tårarna droppade ned på smörgåsen och
blandade sig med teet. Jag märkte, att min mor såg på mig ibland och sedan kastade en blick på den vaksamma
miss Murdstone, hvarefter hon åter slog ned ögonen eller vände dem åt annat

håll. ^ !"' r f M ! !

»Är master Copperfields koffert nere?» frågade miss Murdstone, då hjul hördes vid grinden.

Jag såg efter Peggotty, men hon var icke till finnandes. Hvarken hon eller mr. Murdstone visade sig. Min gamle
bekante, formannen, stod utanför dörren. Kofferten bars ned till hans kärra och lyftes upp i den.

»Clara!» sade miss Murdstone med varnande stämma.

»Han är genast färdig, bästa Jane», svarade jnin78

mor. »Farväl, David. Det är för ditt eget bästa du far till skolan. Farväl, mitt barn. Du kommer hem under
ferierna, helt visst förbättrad.»

»Clara!» upprepade miss Murdstone.

»Ja visst, bästa Jane», svarade min mor, som höll mig i sina armar. »Jag förlåter dig, min älskade gosse. Gud
välsigne dig!»

»Clara!» upprepade miss Murdstone.

Miss Murdstone var nog god att följa mig ut till kärran och att på vägen dit säga mig, att hon hoppades, att jag
skulle ångra mig innan det blef för sent. Och så steg jag upp i kärran, och cien tröga hästen satte sig i rörelse.

KAP. V.

Jag skickas hemifrån.

Vi hade väl färdats en half eng. mil, och min näsduk hade blifvit alldeles genomvåt, då formannen höll in hästen.

Då jag tittade ut för att söka efter anledningen, fick jag till min förvåning se Peggotty komma sättande genom
häcken och klifva upp i kärran. Hon slöt mig i sina båda armar och tryckte mig mot sitt snör-lif tills det gjorde
alldeles fasligt ondt i min näsa, fastän jag inte tänkte på det då, utan först efteråt upptäckte hur öm den var. Inte
ett ord sade Peggotty. Frigörande sin ena arm, stack hon till armbågen ned den i fickan och drog upp några
papperspåsar, fyllda med kakor, som hon stoppade i mina fickor, samt en börs, som hon lade i min hand, men hon
sade 78

mor. »Farväl, David. Det är för ditt eget bästa du far till skolan. Farväl, mitt barn. Du kommer hem under
ferierna, helt visst förbättrad.»



»Clara!» upprepade miss Murdstone.

»Ja visst, bästa Jane», svarade min mor, som höll mig i sina armar. »Jag förlåter dig, min älskade gosse. Gud
välsigne dig!»

»Clara!» upprepade miss Murdstone.

Miss Murdstone var nog god att följa mig ut till kärran och att på vägen dit säga mig, att hon hoppades, att jag
skulle ångra mig innan det blef för sent. Och så steg jag upp i kärran, och cien tröga hästen satte sig i rörelse.

KAP. V.

Jag skickas hemifrån.

Vi hade väl färdats en half eng. mil, och min näsduk hade blifvit alldeles genomvåt, då formannen höll in hästen.

Då jag tittade ut för att söka efter anledningen, fick jag till min förvåning se Peggotty komma sättande genom
häcken och klifva upp i kärran. Hon slöt mig i sina båda armar och tryckte mig mot sitt snör-lif tills det gjorde
alldeles fasligt ondt i min näsa, fastän jag inte tänkte på det då, utan först efteråt upptäckte hur öm den var. Inte
ett ord sade Peggotty. Frigörande sin ena arm, stack hon till armbågen ned den i fickan och drog upp några
papperspåsar, fyllda med kakor, som hon stoppade i mina fickor, samt en börs, som hon lade i min hand, men hon
sade79

inte ett ord. Efter ännu en kramning— denna den sista — med båda armarna, steg hon ned från kärran och sprang
sin väg; och min tro är, och har alltid varit, att hon då ej hade en enda knapp kvar i klänningen. Jag tog upp en
bland många, som rullade omkring, och gömde den länge som ett minne.

Formannen såg på mig som för att fråga, om hon skulle komma tillbaka. Jag skakade på hufvudet och sade, att
det trodde jag inte. »Sätt i gång då», sade formannen till den tröga hästen, som följaktligen satte i gång.

Som jag nu gråtit så mycket jag förmådde, började jag fundera på att det inte var värdt att gråta mer, isynnerhet
som jag inte kunde minnas, att hvarken Roderick Random eller kaptenen vid den kungliga engelska flottan plägat
gråta, när de befunnit sig i svåra lägen. Då formannen märkte, att jag fattat detta beslut, föreslog han, att vi skulle
breda ut min näsduk till torkning på hästens rygg. Jag tackade honom och gick in på förslaget. Bra liten såg den
ut, då den låg där.

Jag fick nu tillfälle att undersöka börsen. Det var en styf skinnbörs med lås, och inuti den lågo tre blanka
shillingstycken, som visst Peggotty gnidit med putsmedel för att jag skulle tycka så mycket mera om dem.
Börsens dyrbaraste innehåll utgjordes likväl af tvenne i ett papper inlagda half kron or med påskrift af min mor:
»Till Davy. Med försäkran om min kärlek». Detta rörde mig till den grad, att jag bad förmannen vara så god och
åter ge mig näsduken, men han svarade, att det tyckte han inte var värdt; jag fann, att han hade rätt, torkade
ögonen på rockärmen, och hejdade tårefloden.

Och det på fullt allvar, fastän min föregående istarka sinnesrörelse gaf anledning till en och annan häftig
snyftning. Sedan vi knogat framåt en stund, frågade jag formannen, om han skulle köra hela vägen,

»Hela vägen hvart ?» frågade han.

»Dit», sade jag.

»Hvar ar dit?» frågade han.8o

»Till närheten af London», sade jag.

»Den där hästen», svarade formannen och ryckte i tömmen för att jag skulle begripa hvilken han menade, »skulle
vara alldeles förbi innan vi hunnit halfvägs.»

»Skall ni då bara fara till Yarmouth ?» frågade jag.

»Ditåt lutar det», sade formannen. »Och där skall jag föra er till postvagnen, med hvilken ni sedan reser — hvart



det nu är.»

Det var inte litet det där att komma ut med för formannen, hvars namn var Barkis och om hvilken jag i ett
föregående kapitel sagt, att han var af ett flegmatiskt lynne och allt annat än språksam. Som ett tecken till
erkänsla bjöd jag honom en kaka. Han sväljde den i en munsbit, alldeles som om han varit en elefant, och kakan
gjorde inte mera intryck på hans stora ansikte än den skulle ha gjort på en elefants.

»Har hon bakat dem?» frågade mr. Barkis, som på sitt vårdslösa sätt alltjämt satt framåtlutad på kärrans främre
bräde med armarna stödda mot knäna.

»Menar ni Peggotty, sir?»

»Ah!» sade mr. Barkis. »Hon, vet jag.»

»Ja. Hon bakar alla våra kakor och pastejer och lagar all vår mat.»

»Ah, verkligen?» sade mr. Barkis.

Han formade läpparna som till en hvissling men hvisslade icke. Han satt och såg på hästens öron, som om han
där upptäckt någonting nytt — och så blef han sittande en lång stund. Till sist sade han.

»Inga kurtisörer, eller hur?»

»Menar m fattiga riddare, mr. Barkis ?» Jag trodde nämligen, att han ännu funderade på kakorna.

»Nej, kurtisörer», sade mr. Barkis. »Är det ingen, som går med henne?»

»Med Peggotty ?»

»Ah!» sade han. »Med henne?»

»Nej, hon har aldrig haft någon fästman.»

»Kunde väl tro det», sade mr. Barkis.8i

Åter spetsade han läpparna till en hvissling, men hvisslade icke utan satt och såg på hästens öron.

»Jaså», sade mr. Barkis efter att ha tagit sig en lång funderade, »jaså, hon bakar alla äppeipastejerna och lagar all
maten — gör hon det?»

Jag svarade, att detta verkligen var förhållandet.

»Hm. Vet ni hvad», sade mr. Barkis. »Ni torde komma att skrifva till henne ?»

»Ja, visst skall jag skrifva till henne», svarade jag.

»Jaså!» sade han och vände långsamt blicken mot mig. »Jaså! Om ni skrifver, kan ni kanske komma ih|åg att
säga, att nog vill Barkis. Kan ni det ?»

»Att nog vill Barkis», upprepade jag helt oskyldigt. »Var det ingenting mer än det ?»

»Jaha, jaha», sade han för sig själf. »Nog vill Barkis.»

»Men ni kommer ju tillbaka till Blunderstone i morgon, mr. Barkis», sade jag och sväfvade på målet vid tanken
på hur långt därifrån jag då skulle vara. »Ni kunde ju själf framföra er hälsning mycket bättre.»

Men som han med en skakning på hufvudet afvisade detta förslag och förnyade sin anhållan i det han mycket
allvarsamt sade: »Nog vill Barkis. Hälsa och säg henne det», åtog jag mig uppdraget. Samma eftermiddag då jag
på hotellet i Yarmouth satt och väntade på postvagnen, skaffade jag mig ett ark papper och ett bläckhorn och
skref till Peggotty en biljett af följande lydelse: »Min kära Peggotty! Jag har lyckligt 'kommit hit. Nog vill
Barkis. Hälsa mamma. Din tillgifne —. P. S. Han säger, att han särskildt önskar, att du skall ha klart för dig, att
nog vill Barkis.»

Sedan jag åtagit mig att fullgöra detta uppdrag, återföll mr. Barkis i tystnad, och som jag var alldeles förbi till



följd af det som på sista tiden händt, lade jag mig på en säck längst inne i kärran och somnade. Jag sof godt tills
vi kommo till Yarmouth, och platsen föreföll mig så alldeles ny och främmande inne på hotellgården, dit vi kört,
att jag måste öfvergifva min hemliga förhoppning, att där träffa någon af mr. Peg-6. — Dickens, David
Copperfield.82

gottys familj — hvarför inte lilla Em'ly själf? Jag tänkte på detta och undrade, hvart till sist min koffert, som mr.
Barkis lyft af då han vände vid flaggstången, skulle taga vägen, och hvad det skulle bli af mig, då en fru tittade ut
genom ett stort fönster, i hvilket åtskilligt fjäderfä och diverse stekar voro upphängda, och sade:

»Är den där lilla herrn från Blunderstone ?»

»Ja, min fru», svarade jag.

»Och namnet?» frågade frun.

»Jag heter Copperfield», sade jag.

»Det stämmer inte», förklarade frun. »För någon med det namnet är ingen middag beställd.»

»Kanske är det Murdstone?» sade jag.

»Om ni är master Murdstone», invände frun, »hvarför säger ni inte ert rätta namn ?»

Jag förklarade hur saken hängde ihop, hvarefter frun ringde på en klocka och ropade: »William! Visa gästen in i
matsalen!» En kypare kom då springande från ett kök på andra sidan gården och tycktes helt förvånad när han
fick se, att det ej var någon annan än jag, som var gästen.

Det var ett stort, långt rum med några stora kartor på väggarna. Jag tror inte jag kunnat känna mig mera
bortkommen, om kartorna varit främmande länder och jag inkastad i deras midt. Jag tyckte, att det var förmätet
att sätta mig och tog med mössan i handen plats på kanten af en stol nära dörren; och när så kyparen lade på en
ren duk för min räkning och ställde fram en bordsyrtut, tror jag, att jag blef pionröd i ansiktet af förlägenhet.

Han kom sedan in med några kotletter och grönsaker, och han tog locken af karotterna på ett så slamrande sätt,
att jag var rädd, att jag förtörnat honom. Han lugnade mig dock i detta afseende, då han satte fram en stol till
bordet och helt vänligt sade till mig: »Se så, herr Sexfotlång, var så god och tag plats!»

Jag tackade honom och satte mig till bords, men fann det mycket svårt att någorlunda skickligt hand-83

skas med knif och gaffel och undvika att stänka ned mig med såsen, då han stod där midt framför mig, stirrade på
mig och kom mig att rodna hvar gång jag mötte hans blick. Sedan han sett mig taga i tu med andra kotletten, sade
han:

»Det är tillsagt om ett half stop öl för er räkning. Vill ni ha det?»

Jag tackade och svarade ja, hvarpå han ur en tillbringare tömde ölet i ett stort dricksglas, hvilket han höll upp mot
dagern, så att det glänste.

»Ah tusan», sade han, »det är inte litet det där!»

»Det ser ut att vara ganska mycket», svarade jag Ined ett leende, ty jag tyckte det var riktigt roligt, att han var så
skämtsam. Han hade pliriga ögon och finnar i ansiktet, och hans hår stod rätt i vädret som borst. Då han nu stod
med ena armen i sidan och höll upp glaset mot ljuset, såg han riktigt vänlig och treflig ut.

»Det var en herre här i går», sade han, »en korpulent herre vid namn Topsawyer — kanske känner ni honom ?»

»Nej», svarade jag, »det tror jag inte —»

»Klädd i knäbyxor och damasker, bredskyggig hatt, grå röck, muschig spännhalsduk», sade kyparen.

»Nej», sade jag blygt, »jag har inte det nöjet.»

»Han kom hitin», sade kyparen och satte ölglaset mot ljuset, »beställde ett glas sådant här öl — beställde det,



fastän jag afrådde honom, tömde jdet och föll död till golfvet. Ölet var för gammalt för honom. Det borde inte få
tappas, det är sanning, det.»

Den sorgliga tilldragelsen gjorde mycket intryck på mig, och jag sade, att jag ansåg det Jdokare att be om litet
vatten i stället.

»Jaså, men ser ni», sade kyparen, som fortfor att, blundande på ena ögat, med det andra kika på ölet, »här på
värdshuset tycka de inte om, att varor rekvireras utan att förtäras. De taga det som en förolämpning. Men jag
skall dricka ur det åt er, om ni vill. Jag är van vid det, och allt beror på vana. Jag tror84

inte det skadar mig, om jag kastar tillbaka hufvudet och tömmer det hastigt. Skall jag göra det?»

Jag svarade, att jag vore mvcket tacksam, om han ville dricka det, så vida det kunde ske utan fara, annars inte på
några vil]kor. När jag såg honom kasta tillbaka hufvudet och hastigt tömma glaset, erkänner jag, att jag greps af
en hemsk fruktan för att få se honom drabbas af samma öde som den nyligen aflidne mr. Topsawyer och falla
iiflös ned på mattan. Men ölet skadade honom icke — tvärtom tycktes det lifva upp honom.

»Hvad är det ni har där?» frågade han och stack en gaffel i min karott. »Inte är det väl kotletter ?»

»Jo, det är kotletter.»

»Bevara mig väl, inte visste jag, att det var kotletter. Det finns ingenting, som så förtar verkan af det där ölet. Var
inte det tur ?»

Han tog nu en kotlett och höll kotlettbenet i ena handen, en potatis i den andra, och åt med strykande aptit till min
stora belåtenhet. Och så tog han en kotlett till och en potatis till, så än en kotlett och än en potatis. Sedan vi
slutat, gick han efter en pudding och ställde den framför mig, hvarefter han tycktes försjunka i tankar några
ögonblick.

»Hur smakar pastejen ?» frågade han och ryckte sig ur sina funderingar.

»Det är en pudding», svarade jag.

»En pudding!» utbrast han. »Ja, minsann är det inte det. Inte är det väl en märgpudding ?»

»Jo, det är det verkligen.»

»Det är den bästa pudding jag vet», sade han och tog sig en matsked. »Var inte det tur? Nu ska vi se hvilken af
oss som kan slefva i sig mest.»

Det var utan tvifvel kyparen. Han uppmanade mig gång på gång att försöka vinna, men hans matsked mot min
tesked, hans skyndsamhet mot min skyndsamhet, hans aptit mot min aptit gjorde, att jag kom betydligt på
efterkälken redan vid första munsbitarna och förlorade all möjlighet att besegra honom. Aldrig har jag sett någon
så njuta af enpudding; och han skrattade när den var slut, som om njutningen räckt ännu.

Då jag fann honom så hygglig och sällskaplig, tog jag mod till mig och bad om bläck och papper för att skrifva
till Peggotty. Han inte bara gick efter det strax utan var också nog god att stå och se på, under det att jag skref
brefvet. När jag slutat, frågade han, till hvilken skola jag skulle resa.

»I närheten af London», svarade jag, ty något mera visste jag ej.

»Bevara mig väl!» sade han och såg helt bedröfvad ut. »Det var ledsamt det.»

»Hvarför då?» frågade jag.

»Jo», sade han och runkade på hufvudet, »för det var där de slogo in refbenen på gossen — två refben — och
gossen var liten. Han kunde väl vara — låt mig se — hur gammal är ni ?»

jag svarade, att jag var mellan åtta och nio år.

»Precis så gammal som han», sade kyparen. »Han var jämnt åtta och ett halft år, när de krossade hans första
refben, och åtta år och åtta månader, när de krossade andra refbenet och gjorde slut på honom.»



Jag kunde hvarken dölja för mig själf eller för kyparen, att denna samstämmighet i ålder verkade obehagligt och
frågade hur det gått till. Hans svar var icke upplifvande för mitt humör, ty det bestod af de båda dystra orden
»Med smörj».

Ljudet af posthornet utifrån gården kom som ett lämpligt afbrott och föranledde mig att resa mig från bordet och
att i känslan af blyg stolthet öfver att äga en börs, hvilken jag tog upp ur fickan, litet tveksamt fråga, om jag var
skyldig för något.

»Ett ark brefpapper», svarade kyparen. »Har ni nånsin köpt ett ark brefpapper?»

Det kunde jag inte påminna mig, att jag gjort.

»Det är dyrt för tullens skull. Tre pence. Vi ä' hårdt beskattade här i landet. Annars är det ingenting annat än
drickspengar till kyparen. Bläcket ska vi inte tala om. Det blir min förlust.»

»Hur mycket skall ni — hur mycket skall jag —86

hur mycket bör jag — var god och säg mig, hvad kyparen skall ha», stammade jag och rodnade.

»Om jag inte hade familj, och om inte min familj låg i kopporna», sade kyparen, »skulle jag inte .ta så mycket
som sex pence. Om jag inte måste försörja en gammal mor och en förtjusande syster» — här syntes kyparen
mycket rörd — »skulle jag inte ta en vitten. Om jag hade en god plats och blef väl bemött där, skulle jag be er
hålla till godo med en slant i stället för att ta emot något af er. Men jag lefver på afskräde — och sofver på
kolhögen» — här brast kyparen i tårar.

Jag fann honom mycket beklagansvärd och insåg, att det varit simpelt och hårdhjärtadt att erbjuda honom mindre
än nio pence. Jag gaf honom därför en blank shilling af mina tre. Han tog emot den ödmjukt och vördnadsfullt
och surrade strax därpå om den på bordet för att pröfva, huruvida den var äkta.

Det kändes litet obehagligt att, då jag hjälptes upp till min plats på diligensens baksäte, komma under fund med
att jag ansågs utan hjälp ha förtärt hela middagen. Jag upptäckte det på så sätt, att jag hörde frun i visthusbodens
fönster säga till konduktören: »Tag vara på den där gossen, George, så att han inte spricker!» och så såg jag hur
hela den kvinnliga betjäningen kom ut och grinade åt mig som åt ett riktigt underdjur. Min olycklige vän kyparen
hade nu blifvit glad igen och tycktes inte besvärad af detta utan deltog, äfven han, i den allmänna beundran. Om
jag hyst några tvifvel beträffande honom, hade de kanske vaknat nu, men jag tror nästan, att tack vare barnets
enkla tillit och dess benägenhet att se upp till äldre personer — egenskaper som de små icke i otid borde utbyta
mot en högre världslig vishet — misstrodde jag honom inte mycket ens då.

Jag erkänner, att jag fann det litet hårdt, att utan min förskyllan bli till ett ämne för skämt mellan kusken och
konduktören, som undrade om inte diligensen skulle taga öfverbalansen för att jag satt på baksätet8;

och om det inte vore klokast att sätta mig på en lastvagn. Då historien om min förmenta aptit spred sig bland
utsidespassagerarne, fingo äfven de roligt på min bekostnad och frågade, om det i skolan skulle betalas för mig
som för två eller tre bröder, om man tagit mig mot viss öfverbetalning eller enligt vanliga villkor, med mera af
samma angenäma natur. Det värsta var emellertid att jag visste, att jag inte skulle komma mig för att äta
någonting när tillfälle därtill bjöd sig, och att jag efter en ganska lätt middag skulle få vara hungrig hela kvällen.
Jag hade nämligen i brådskan lämnat kvar mina kakor på hotellet. Och mina farhågor förverkligades. Då vi
stannade för att intaga aftonmåltid, hade jag inte mod att äta, fastän jag gärna velat det, utan satte mig framför
brasan och sade, att jag ingenting ville ha. Detta räddade mig dock icke för spefulla anmärkningar. En hes herre
med grofva anletsdrag, som hela tiden försett sig ur en smörgåsask, när han inte druckit ur en butelj, sade, att jag
var en boa con-strictor, som på en gång försåg mig med föda för lång tid, hvarefter han höll på att storkna af det
kokta oxkött han slukade.

Vi hade begifvit oss af från Yarmouth klockan tre på eftermiddagen och borde inträffa i London klockan åtta
följande morgon. Det var rigtigt sommarväder, och aftonen var mycket behaglig. När vi reste igenom någon by,
tänkte jag mig huru husen sågo ut invändigt och hvad invånarne sysselsatte sig med; och när några pojkar



kommo springande efter oss och hängde sig på bakom vagnen ett litet stycke, undrade jag, om de hade sina fäder
i lifvet och voro lyckliga i hemmen. Jag hade alltså mycket att tänka på, utom det att jag ständigt undrade,
hurudan skolan var, som jag skulle till — funderingar allt annat än angenäma. Jag minns, att jag ibland
öfverlämnade mig åt tankarna på hemmet och Peggotty, och så försökte jag virrigt och osäkert att erinra mig, hur
jag känt det och hurudan jag varit innan jag bet mr. Murd-88

stone. Men jag lyckades inte att få det klart för mig — det tycktes ligga så långt tillbaka i tiden.

Natten var inte så behaglig som aftonen, ty det blef ganska kyligt, och som jag nu placerats mellan två herrar —
den med de grofva dragen och en annan — för att jag inte skulle falla af, höll jag på att bli ihjäl-klämd när de
somnade och stötte ihop axlarna. Ibland gjorde de mig så illa, att jag inte kunde låta bli att ropa: »Aj, ursäkta!»
hvilket de inte tyckte om, ty då vaknade de. Midt emot mig satt en äldre dam i en stor pälskappa. I mörkret
liknade hon mer en höstack än en dam, så påbyltad var hon. Hon hade en korg med sig, som hon inte vetat hvar
hon skulle göra af, tills hon upptäckte, att hon på grund af att mina ben voro så korta kunde ställa den undear
mig. Den besvärade mig till den grad, att jag kände mig riktigt olycklig, men om jag det minsta rörde mig, så att
ett glas i korgen klingade mot någonting annat, hvilket lätt hände, sparkade hon till mig med foten och sade: »Så
sitt då stilla! Dina ben ä' väl så unga, att du kan hålla styr på dem!»

Till sist gick solen upp, och då började mina reskamrater sofva lugnare. Jag kan inte beskrifva de svårigheter,
som ansatt dem hela natten och funnit uttryck i de allra förfärligaste flåsningar och snarkningar. Alltefter som
solen steg, blef deras sömn lättare, och så vaknade de så småningom, den ena efter den andra. Jag minns hur det
förvånade mig, då de alla låtsade som om de alls icke sofvit, och med hvilken harm hvar och en afvisade
beskyllningen att ha gjort det. Än i dag är jag ett rof för samma slags förvåning, ty jag har otaliga gånger märkt,
att af alla mänskliga svagheter har man — jag vet ej af hvad skäl — svårast att erkänna den, att ha somnat i en
diligens.

Hvilken underbar stad London syntes mig, när jag såg det i fjärran, och hur jag trodde, att mina älsklingshjältars
äfventyr ständigt om och om igen utspelades här, samt ansåg det mera uppfylldt af underverk än någon af jordens
alla öfriga storstäder, vill89

jag inte inlåta mig på nu. Vi nalkades det så småningom och inträffade på utsatt tid vid värdshuset i
Whitechapeldistriktet, dit vi ämnade oss. Jag minns inte, om det hette Blå tjuren eller Blå galten, men nog vet
jag, att det var någonting blått, hvars afbild stod målad på diligensens baksida.

Konduktörens öga hvilade på mig då han steg ned och i dörren till biljettförsäljningen frågade :

»Är det någon här, som skall hämta en gosse, uppskrifven under namnet Murdstone från Blunder-stone i Suffolk
och som skall stanna här tills han blir afhämtad ?»

Ingen svarade.

»Vill ni vara god och försöka med Copperfield ?» frågade jag och blickade hjälplöst ned på honom.

»Är det någon här, som skall hämta en gosse, uppskrifven under namnet Murdstone från Blunder-stone i Suffolk
men lydande namnet Copperfield ?» frågade konduktören. Så svara då 1 Är det någon här ?»

Nej. Där fanns ingen. Jag såg mig oroligt omkring, men frågan gjorde intet intryck på någon, om jag undantar en
enögd man i damasker, 30m föreslog, att man skulle sätta på mig ett mässings-haisband och binda mig i stallet.

Man hämtade en trappa, och jag steg af efter frun, som såg ut som en höstack. Naturligtvis vågade jag inte röra
mig, förrän hennes korg blifvit borttagen. Passagerarne hade nu lämnat diligensen, resgodset var snart aflyftadt,
hästarna hade blifvit frånspända redan förut, och nu rullades själfva vagnen undan af några stalldrängar. Men
ännu syntes ingen till, som gjorde anspråk på den neddammade lilla pojken från Bl unders tone i Suffolk.

Mera ensam än Robinson Crusæ, som inte hade någon som såg huru ensam han var, steg jag in på kontoret, och
på uppmaning af den därstädes tjänst: görande bokhållaren, gick jag bakom disken och satte mig på vågen,- som



begagnades för uppvägning af resgodset. Då jag nu satt här och såg på paketen,7°

hälarna och böckerna, samt inandades stallukten, som alltid sedan förbundit sig med den morgonen, började en
hel rad af hemska föreställningar draga genom mitt sinne. Tänk om ingen kom och hämtade mig, hur länge skulle
de gå in på att låta mig stanna ,här? Skulle jag få vara här så länge mina sju shillings räckte? Skulle jag om
nätterna få sofva i en af de där trälådorna med det andra godset, och tvätta mig vid pumpen ute på gården om
morgnarna? Eller skulle jag bli utkörd hvar kväll med tillsägelse att komma tillbaka när kontoret öppnades
följande dag? Tänk om detta icke berodde på något misstag utan mr. Murdstpne gjort upp denna plan för att bli
af med mig — hvad skulle jag då göra? Om de tilläto mig att stanna tills mina sju shillings tagit slut, inte kunde
jag väl stanna kvar sedan och svälta. Det skulle ju vara olämpligt och otrefligt för kunderna och dessutom belasta
»Blå tjuren» eller »galten» med be-grafningsomkostnaderna. Om jag nu genast begaf mig härifrån och försökte
att till fots återvända hem, huru skulle jag kunna hitta vägen, huru kunna gå så långt, huru kunna lita på någon
annan än Peggotty, om jag verkligen kom hem? Om jag sökte reda på platsens myndigheter och erbjöd mig att
bli soldat eller sjöman, skulle jag väl inte bli antagen, efter jag var så liten. Dessa tankar och hundra andra
liknande försatte mig i brinnande feber och gjorde mig yr i hufvudet af oro och fruktan. Spänningen hade nått sin
höjdpunkt, då en man kom in och hviskade till bokhållaren, som strax därefter tog ned mig från vågen och sköt
mig öfver till honom, som om jag blifvit vägd, köpt, aflevererad och betald.

Då jag lämnade kontoret hand i hand med denna nya bekantskap, gaf jag honom en förstulen blick. Han var en
mager, gulblek ung man med ihåliga kindben och en haka nästan så svart som mr. Murd-stones; men därmed
slutade likheten, ty hans polisonger voro af rakade, och hans hår var icke glänsande utan sträft och torrt. Han var
klädd i en svart dräkt, som föreföll sträf och torr äfven den, något91

kort i ärmarna och benen; och han hade em hvit halsduk, som inte var öfver sig ren. Jag trodde inte då och tror
inte nu, att han ej begagnade något annat linne, men inte såg man spår af det.

»Du är den nya gossen ?» sade han.

»Ja, sir», svarade jag.

»Jag antog det, fastän jag inte var säker på min sak.»

»Jag är en af lärarne i Salem House», sade han.

Jag bockade mig och erfor en djup respekt. Jag skämdes för att nämna någonting så tarfligt som min koffert för
en lärd man och en lärare i Salem House, så att vi hunnit ett stycke från gården innan jag kom mig för att säga
något om den. Vi vände om, då jag antydde, att den kanske kunde bli mig till nytta framdeles, och han
underrättade bokhållaren om, att formannen fått order att hämta den.

»Ursäkta, sir», sade jag sedan vi hunnit den plats där vi nyss vändt om, »är det långt?»

»Det är nere vid Blackheath», sade han

»Är det långt, sir?» frågade jag blygt.

»Åh ja, det är ett godt stycke», sade han. »Vi ska åka i postvagnen. Det är omkring sex eng. mil.»

Jag var så trött och förbi, att jag inte stod iut med tanken att färdas sex mil till utan föda. Jag fattade mod och sade
honom, att jag ingenting förtärt på hela natten, och att jag skulle vara honom mycket tacksam, om han ville låta
mig köpa litet mat. Detta tycktes förvåna honom — jag ser än hur han stannade och såg på mig — och sedan han
tänkt sig litet för sade han, att han ämnade besöka en äldre person, som bodde ej långt därifrån, och att det vore
bäst, att jag köpte litet bröd eller hvad annat jag ville, som ej var ohälsosamt, och intog min frukost hos henne,
där vi också kunde få litet mjölk.

Vi tittade därför in i fönstret till en bagarbod, och sedan jag föreslagit att köpa alla möjliga hårdsmälta kakor,
som han i tur och ordning förkastat, beslöto vi oss för en osiktad hvetebulle, som kostade mig tre pence. Därefter
gingo vi ini en matvaru-handel och köpte ett ägg och en skifva randigt sidfläsk. Alltsammans kostade inte fullt



en shilling, utan jag fick åtskilliga slantar tillbaka, så att jag tyckte, att London var en mycket billig stad. Sedan
förråden blifvit inlagda, gingo vi vidare, och gatornas buller och bång förvirrade obeskrifligt mitt trötta hufvud.
Vi passerade en bro — han sade mig visst, att det var London Bridge, fastän jag var så dåsig, att jag knappt
fattade det — och till sist kommo vi till den äldre personens bostad, som utgjorde en afdelning af ett fattighus
eller en välgörenhetsinrättning, hvilket jag kunde förstå af steninskriften öfver porten, som upplyste om att
byggningen var upprättad för tjugufem fattiga kvinnor.

Läraren i Salem House lyfte på klinkan till en af de många små svarta dörrarna, som alla voro lika, och alla
försedda med en liten fönsterruta på ena sidan och ännu en liten fönsterruta högre upp; och vi gingo in i ett af de
små husen till en af de fattiga kvinnorna, som höll på att blåsa upp några kol för att koka något i en liten panna.
Då gumman fick se läraren komma in, lät hon pusten falla ned mot knäet och jag tyckte det lät som om hon sagt,
»min Charley!» Men då hon fick se att jag var med, reste hon sig upp, gnuggade händerna, såg litet förlägen ut
och neg.

»Vill ni vara god och laga den här unga herrns frukost åt honom ?» frågade läraren i Salem House.

»Om jag vill ?» sade den gamla. »Ja, visst vill jag det.»

»Hur står det till med mrs. Fibbitson i dag ?» frågade läraren med blicken på en annan gammal kvinna i en stor
stol vid elden. Hon såg ut som ett riktigt kiädbylte, och än i denna stund känner jag mig tacksam, att jag ej af
misstag satte mig på henne.

»Åh, det är klent med henne», sade den första gamla kvinnan. »Det är en af hennes svåra dagar. Om elden råkade
att slockna, tror jag verkligen hon skulle slockna själf och aldrig komma till lif igen.»

Då de nu sågo på henne, såg äfven jag på henne.93

Fastän det var en varm dag, tycktes hon inte ha tanke för någonting annat än elden. Jag tror, att hon till och med
var afundsjuk på den lilla pannan, och att hon inte tyckte om att den skulle tjäna till att koka mitt ägg och bräcka
mitt fläsk, det har jag skäl att antaga, ty till min häpnad ertappade jag henne knytande handen åt mig under det att
dessa kulinariska operationer pågingo och ingen annan såg åt henne. Solen strömmade in genom det lilla fönstret,
men hon satt med sin egen rygg och den stora stolsryggen vända däråt, skyddande elden liksom för att hålla den
varm, i stället för att den skulle värma henne, och bevakade den på det mest misstänksamma sätt. Då min frukost
var färdig och elden åter fri, blef hon så förtjust att hon storskrattade — och mycket omelodiskt var det skrattet,
det kan icke förnekas.

Jag satte mig ned till min sköna bulle, mitt ägg och min bräckta fläsksfeifva samt en skål mjölk och fann måltiden
ytterst välsmakande. Då jag som bäst njöt af den, sade den gamla kvinnan, som tillredt den, till läraren:

»Är flöjten med ?»

»Ta», svarade han.

»Blås då litet för mig», sade den gamla kvinnan i bedjande ton. »Gör det!»

Läraren stack då sin hand under rockskörtet och tog fram flöjten i tre bitar, som han skrufvade ihop, hvarefter
han började spela. Mitt intryck, sedan nu så många år förflutit, är att aldrig någon i hela världen spelat sämre.
Han åstadkom de värsta oljud jag nå-gonsin hört framkallas vare sig på naturlig eller konst-lad väg. Jag vet inte
hvad det var för melodier

jag betviflar — men det helas intryck på mig var, att jag började tänka på alla mina sorger, tills jag knappt kunde
hålla tårarna tillbaka; och så förtog det all matlust, och till sist gjorde det mig så sömnig, att jag inte kunde hålla
upp ögonen. Dessa sluta sig åter, och jag börjar nicka! då minnet af den musiken fram-94

trader. Åter tycker jag mig se det lilla rummet med dess bredryggade stolar samt den lilla trappan, ledande till
öfre rummet, samt de tre påfågelsfjädrarna, utbredande sig öfver spishyllan -- jag minns, att jag undrade, när jag
först kom in, hvad påfågeln skulle ha tänkt, om han vetat, att hans grannlåt var dömd till ett sådant öde — och



jag ser hur alltsammans förbleknar, hur jag nickar till och somnar. Flöjten höres inte längre, i stället hör jag
diligensens hjul och är på resa. Vagnen stöter till, jag vaknar, och flöjten är där igen, och läraren i Salem House
sitter med benen i kors och spelar helt bedröfligt under det att kvinnan, värdinnan i huset, sitter och hör på med
förtjusning. Hon förbleknar för min syn, och det gör han med och alltsammans — det finns ingen flöjt, ingen
lärare, intet Salem House, ingen David Copperfield, ingenting annat än tung sömn.

Jag tyckte, att jag drömde, att bäst han satt och blåste på sin jämmerliga flöjt, böjde sig den gamla kvinnan, som i
sin hänförelse och beundran närmat sig honom mer och mer, böjde hon sig öfver honom där hon stannat bakom
hans stol och lade ömt sin arm om hans hals, hvilket för ögonblicket afbröt flöjtblåsningen. Jag var i ett tillstånd
midt emellan sömn och vakenhet just då eller strax efteråt. Han hade verkligen upphört att blåsa, det är säkert, ty
då han började igen, såg och hörde jag den gamla kvinnan fråga mrs. Fibbitson, om det inte var förtjusande —
flöjtspelet nämligen — och mrs. Fibbitson svarade : »To, jo visst!» och nickade åt elden, hvilken hon enligt min
öfvertygelse tillskref förtjänsten af hela prestationen.

Sedan jag visst slumrat granska länge, skrufvade läraren vid Salem House sin flöjt i tre delar, lade dessa tillbaka i
fickan och gick sin väg med misr. Vi funno diligensen alldeles i närheten och togo plats på taket, men jag var så
förskräckligt sömnig, att när vi stannade på vägen för att någon skulle stiga på, satte de mig inne i vagnen, där
inga passagerare funnos och där jag djupt insomnade för att vakna först när95

hästarna i skridt gingo uppför en brant backe bland lummigt löfverk. Kort därefter stannade vagnen och vi voro
framme.

En kort promenad förde oss — jag menar läraren och mig — till Salem House, som omgafs af en hög tegelmur
och såg mycket tråkigt ut. Öfver en port i muren satt ett bräde, å hvilket lästes SALEM HOUSE, och genom ett
galler på porten bespejades vi, sedan vi ringt på, af ett surmulet ansikte, hvilket jag, då porten öppnades, fann
tillhöra en korpulent man med tjurnacke, träben, utskjutande tinningar och kortklippt här.

»Den nya gossen», sade läraren.

Mannen med träbenet mätte mig från hufvud till fot, hvilket ej tog lång tid, ty det var inte mycket att mäta —
stängde porten bakom oss och tog ur nyckeln. Vi gingo nu fram till byggningen mellan några väldiga träd, då han
ropade på min ledsagare:

»Hallå!»

Vi sågo oss om, och han stod i dörren till en liten portvaktarstuga, där han bodde, med ett par stöflar i handen.

»Lappskomakaren har varit här under er frånvaro, mr. Mell», sade han. »Han säger, att han inte kan laga dem
längre. Han säger, att det inte finns en bit i behåll af den ursprungliga stöfveln, och han tycker det är nedrigt, att
ni kan begära det.»

Och med de orden kastade han stöflarna åt mr. Mell, som gick några steg tillbaka för att taga upp dem och som
betraktade dem — jag är rädd, helt bedröfvad — då vi sedan gingo vidare. Jag märkte då, att de stöflar han hade
på sig voro mycket nötta, och att strumpan som en knopp stack ut på ett ställe.

Salem House var en fyrkantig tegelbyggning med flyglar och såg naket och otrefligt ut. Allt var här så tyst och
stilla, att jag sade till mr. Mell, att jag antog, att gossarna voro ute, men det tycktes förvåna honom, att jag inte
visste, att det nu var mellanter-min, och att alla pojkarna voro i sina hem. Att mr. Creakle, föreståndaren,
vistades vid kusten med96

mrs. och miss Creakie och att jag blifvit hitsänd under ferierna till straff för mina illgärningar — allt detta
upplyste han mig om under vägen.

Jag såg mig om i skolrummet, dit han fört in mig, och någonting ruskigare och otrefligare hade jag aldrig sett. Ett
långt rum med tre långa pulpetrader, sex bänkar och i väggarna fullt med pinnar, lika igelkottstaggar, afsedda för
hattar och griffel-taflor. Blad af gamla skrifböcker och krior kringkastade här och där på golfvet. Spridda öfver



pulpeterna, några silkesmaskhus af samma material. Två små stackars hvita råttor, kvarglömda af sina ägare, kila
fram och tillbaka i ett smutsigt slott, gjordt af papp och ståltråd, och med sina röda ögon spana de efter föda öfver
allt i vråarna. En fågel i en bur, föga större än han själf, gör litet buller då han hoppar upp ett par tum till sin
pinne eller hoppar ned från den. Men fågeln hvarken sjunger eller kvittrar. I rummet råder en underlig, osund
lukt, som af mögliga kläder, instängda äpplen och gamla böcker. Det hade ej kunnat vara mera nedbläckadt, om
det varit utan tak från begynnelsen och det hade regnat, snöat, haglat och blåst in bläck året om.

Mr. Mell hade lämnat mig för att bära upp sina irreparabla stöflar, och jag smög mig sakta upp till rummets öfre
del, på vägen iakttagande allt detta. Plötsligt fick jag se ett plakat, som låg på en af pulpeterna, och därå lästes i
väl skrifna bokstäfver: »Akta er för honom. Han bits.»

Jag sprang genast upp och ställde mig på pulpeten, rädd för att det allra minst låg en stor hund under den. Men
fastän jag oroligt såg mig omkring åt alla håll, kunde jag ingenting upptäcka. Jag var fortfarande på spaning, då
mr. Mell kom in och frågade, hvad jag gjorde däruppe.

»Förlåt mig, sir», svarade jag, »men jag ser efter hunden.»

»Hunden ?» sade han. »Hvad för en hund ?»

»Är det inte en hund, sir ?»

»Hvad skulle vara en hund?»97

»Den där man skall akta sig för. Han som bits.»

»Nej, Copperfield», svarade han allvarsamt, »det är inte någon hund. Det är en gosse. Jag har fått tillsägelse,
Copperfield, att binda det där plakatet på din rygg. Det gör mig ondt att börja på det sättet med dig, men jag
måste det.»

Och så hjälpte han ner mig och band plakatet, som var väl afpassadt för sitt ändamål, fast på mina skuldror. Det
satt som en ränsel, och hvart jag sedan gick, hade jag den tillfredsställelsen att bära det med mig.

Hvad jag led af detta, kan ingen föreställa sig. Antingen någon kunde se mig eller icke, inbillade jag mig alltid,
att det var någon som läste orden på plakatet. Det blef inte bättre om jag vände mig om och såg, att ingen fanns
där, ty där min rygg var, trodde jag alltid att någon var. Den elake mannen med träbenet förvärrade mitt lidande.
Han var beklädd med en viss myndighet, och om han någonsin såg mig stödd mot ett träd, en mur eller mot
byggningen, röt han med dundrande röst från portvaktar-stugan: »Hallå, ni Copperfield! Visa skylten ni har på
ryggen, annars anmäler jag er!» Lekplatsen var en flack sandad gård, till hvilken man hade .utsikt från
byggningens baksida och från ekonomibyggnaderna, och jag visste, att tjänstfolket läste det, och att slaktaren
läste det, och att bagaren läste det, jag visste, kort sagt, att alla kommande och gående, då jag om morgonen fått
befallning att vandra af och an där, läste att man skulle akta sig för mig, emedan jag plägade bitas. Jag minns, att
jag började bli rädd för mig själf som för en liten farlig vilde.

Från lekplanen ledde en gammal port, på hvilken gossarna hade för vana att rista sina namn. Den var alldeles
öfvertäckt med snidade inskrifter. I min fasa för feriernas slut och gossarnas återkomst kunde jag aldrig läsa
namnet på en gosse utan att undra, i hvilken ton och med hvilket uttryck han skulle läsa: »Akta er för honom.
Han bits». Det var en gosse, som hette J. Steerforth och som skurit in sitt 7. — Dickens, David Copperfield.98

namn många gånger och mycket djupt, och jag tänkte mig, att han skulle läsa det med tämligen stark röst och
sedan lugga mig. Så var det en annan gosse, en viss Tommy Traddles, som jag fruktade skulle göra spektakel af
det och låtsa sig vara alldeles förskräckligt rädd för mig. En tredje, George Dimple, inbillade jag mig skulle
sjunga fram sanningen. Jag minns hur jag, stackars lilla krake, stått och tittat på den där porten till dess ägarne af
alla namnen — och efter hvad mr. Mells upplyste, voro de då fyrtiofem i skolan — samt och synnerligen vägrat
att umgås med mig och hvar och en på sitt särskilda sätt skrikit: »Akta er för honom. Han bits!»

Detsamma var förhållandet med platserna på skolbänkarna och vid pulpeterna, detsamma då jag gick förbi alla de



tomma sängarna på väg till min egen, detsamma då jag kommit ned i den. Jag minns hur jag natt för natt drömde,
att jag var hos min mor, sådan hon varit förr, eller att jag var bjuden på kalas hos mr. Peggotty, eller att jag var på
resa och satt utanpå diligensen, eller att jag åter intog middag i sällskap med min olycklige vän, kyparen, och vid
alla dessa tillfällen väckte bestörtning och fasa genom den ledsamma omständigheten, att jag inte hade på mig
någonting annat än min lilla nattskjorta och plakatet.

Under mitt enformiga lif och med tanken på skolans snara öppnande var det en nästan outhärdlig plåga. Dagligen
fick jag långa läxor, som jag skulle läsa upp för mr. Mell. Och det gick bra, ty det fanns ingen mr. och miss
Murdstone som hörde på. Före och efter läxläsningen gick jag ut — öfvervakad, som jag redan sagt, af mannen
med träbenet. Hur väl minns jag inte fuktlukten i huset, den gröna, spruckna sandstensbeläggningen på gården,
en gammal läckande vattentunna och de färglösa stammarna på några af de fula träden, som tycktes sloka mera i
regnet än andra träd, yfva sig mindre i solskenet. Klockan ett åto vi middag, mr. Mell och jag i öfre ändan af en
lång matsal, full med furubord och fet99

matlukt. Darefter följde ytterligare lektioner till tiden för teet, som mr. Mell drack i en blå porslinskopp, jag i en
tennmugg. Hela dagen till klockan sju eller åtta på aftonen, satt mr. Mell vid sin afskilda pulpet i skolrummet och
arbetade flitigt med penna, bläck, linjal, böcker och skrifpapper för att — som jag snart kom under fund med —
skrifva ut sista halfårets räkningar. Sedan han lagt in sina saker för dagen, tog han fram sin flöjt och blåste på den
tills jag nästan trodde, att han så småningom skulle blåsa ut hela sin varelse genom det stora öfversta hålet* och
dunsta bort genom klaffarna.

Jag tänker mig hur jag, stackars pys, satt i det svagt upplysta rummet med hufvudet mot handen, lyssnande till
mr. Mells bedröfliga toner och pluggande med morgondagens läxor, jag tänker mig hur jag, sedan jag slagit igen
böckerna, satt kvar och lyssnade till den dystra musiken, lyssnade genom den till hur det fordom plägat vara där
hemma, till vindens sus på Yarmouths flacka stränder — och hur ensam och sorgsen jag kände mig. Jag ser mig
hur jag gick upp för att lägga mig, hur jag vandrade genom de främmande rummen och satte mig att gråta på
sängkanten, längtande efter ett tröstande prd af Peggotty. Jag ser mig, hur jag gick utför trapporna på morgonen
och tittade genom trappfönstrets hemska gap ut på skolklockan, som hängde uppe på ett uthus med en vindflöjel
öfver sig, och hur jag bäfvade för den tid, då den skulle ringa J. Steerforth och ide öfriga till arbete, bäfvade än
mer för den stund, då mannen med träbenet skulle öppna den gnisslande porten, för att släppa in den förfärlige
mr. Creakle. Jag kan inte tänka mig, att jag själf var synnerligt farlig i någon af dessa situationer, men icke förty
bar jag i dem alla de varnande orden på min rygg.

Mr Mell sade aldrig mycket till mig, men han var heller aldrig svår mot mig. Vi trifdes nog inte illa tillsammans,
fastän vi aldrig samtalade med hvarandra. Jag har glömt att säga, att han ibland talade för sig själf och gjorde
grimaser och knöt handenioo

och skar tänderna och drog sig i håret på det mest oförklarliga sätt. Han hade emellertid dessa egenheter, och i
början skrämde de mig, fastän jag snart vande mig vid dem.

KAP. VI.

Kretsen af mina bekantskaper vidgar sig.

Så hade jag lefvat vid pass en månad, då mannen med träbenet började stulta omkring med en svabb och en hink
vatten, hvaraf jag drog den slutsatsen, att förberedelser voro å bane till mr. Creakles och gossarnas mottagande.
Och jag bedrog mig ej, ty inom kort kom svabben in i skolrummet och körde ut mr. Mell och mig, som lefde som
vi kunde, och redde oss som vi kunde, några dagar, under hvilka vi ständigt voro i vägen för två eller tre unga
kvinnor, som förut sällan visat sig, och vi voro omgifna af så mycket damm, att jag nyste som om hela Salem
House varit en ofantlig snusdosa.

En dag talade mr. Mell om för mig, att mr. Creakle skulle komma hem på aftonen. På aftonen efter teet fick jag
höra, att han var kommen. Före sängdags kallades jag genom mannen med träbenet att inställa mig hos honom.

Mr. Creakles del af huset var betydligt trefligare än vår, och han hade en liten välskött trädgård, som stack



behagligt af mot den dammiga lekplanen, hvilken var en öken i miniatyr, där endast en kamel eller en dromedar
kunnat känna sig hemmastadd. Det föreföll mig förmätet att ens ge akt på att korridoren, ioo

och skar tänderna och drog sig i håret på det mest oförklarliga sätt. Han hade emellertid dessa egenheter, och i
början skrämde de mig, fastän jag snart vande mig vid dem.

KAP. VI.

Kretsen af mina bekantskaper vidgar sig.

Så hade jag lefvat vid pass en månad, då mannen med träbenet började stulta omkring med en svabb och en hink
vatten, hvaraf jag drog den slutsatsen, att förberedelser voro å bane till mr. Creakles och gossarnas mottagande.
Och jag bedrog mig ej, ty inom kort kom svabben in i skolrummet och körde ut mr. Mell och mig, som lefde som
vi kunde, och redde oss som vi kunde, några dagar, under hvilka vi ständigt voro i vägen för två eller tre unga
kvinnor, som förut sällan visat sig, och vi voro omgifna af så mycket damm, att jag nyste som om hela Salem
House varit en ofantlig snusdosa.

En dag talade mr. Mell om för mig, att mr. Creakle skulle komma hem på aftonen. På aftonen efter teet fick jag
höra, att han var kommen. Före sängdags kallades jag genom mannen med träbenet att inställa mig hos honom.

Mr. Creakles del af huset var betydligt trefligare än vår, och han hade en liten välskött trädgård, som stack
behagligt af mot den dammiga lekplanen, hvilken var en öken i miniatyr, där endast en kamel eller en dromedar
kunnat känna sig hemmastadd. Det föreföll mig förmätet att ens ge akt på att korridoren,«oi

gjorde ett angenämt intryck, då jag darrande närmade mig mr. Creakle, hvars personlighet så imponerade på mig
då jag blef införd, att jag knappast såg mrs. Creakle eller miss Creakle, som båda voro i förmaket, eller någonting
annat än mr. Creakle, en korpulent herre med en knippa berlocker vid urkedjan, sittande i en länstol med ett glas
och en butelj bredvid sig.

»Såå!» sade mr. Creakle. »Det här är den unge herrn, hvars tänder skola filas. Vänd honom.»

Mannen med träbenet vände mig, så att plakatet blef synligt, och sedan han låtit mig stå på det sättet så pass
länge, att det till fullo kunnat beskådas, vände han mig igen med ansiktet mot mr. Creakle och fattade posto
bredvid denne. Mr. Creakles ansikte var eldrödt, och hans ögon voro mycket små och djupt liggande; han hade
stora ådror i pannan, liten näsa och stor haka. Hans hjässa var kal, och det tunna, fuktiga håret på sidorna stod på
öfvergången till grått, samt var borstadt framåt från tinningarna, så att det möttes öfver pannan. Men hvad som
på mig gjorde mest intryck af alla hans egenheter var, att han inte hade någon röst utan hviskade fram orden. Den
ansträngning detta kostade honom jämte medvetandet om att tala så ömkligt, gjorde hans bistra ansikte än
bistrare, och hans tjocka ådror svällde till den grad då han talade, att det alls icke förvånar mig, då jag tänker
tillbaka, att den egenheten frapperade mig mest.

»Nå», sade mr. Creakle. »Hvad är att anmärka möt denne gosses uppförande?»

»Ännu är ingenting att anmärka mot honom», svarade mannen med träbenet. »Det har inte varit något tillfälle.»

Jag tyckte, att det såg ut som om mr. Creakle blifvit ledsen. Mrs. och miss Creakle, som jag nu första gången
kastade en blick på, och som båda voro magra och stillsamma, blefvo däremot icke ledsna.

»Kom hit, min gosse», sade mr. Creakle och vinkade åt mig.102

»Kom hit!» sade mannen med träbenet och upprepade åtbörden.

»Jag har den lyckan att känna din styffar», hviskade mr. Creakle och tog mig i örat, »och han är en aktningsvärd
man och en man med stark karaktär. Han känner mig, och jag känner honom. Känner du mig? Hä?» sade mr.
Creakle och nöp mig i örat med grym lekfullhet.

»Inte än, sir», svarade jag och böjde hufvudet af smärta.

»Inte än, hä?» upprepade mr. Creakle. »Men det lär du dig snart. Hä?»



»Det lär ni er snart, hä ?» upprepade mannen med träbenet. Efteråt kom jag under fund med, att han med sin
starka röst tjänstgjorde som tolk, då mr. Creakle talade med gossarna.

Mycket uppskrämd sade jag, att jag hoppades att med hans tillåtelse lära mig det. Hela tiden tyckte jag, att jag
fått eld i örat. Han nöp mig så hårdt.

»Jag skall säga dig hvad jag är», hviskade mr. Creakle och släppte det till sist med en kläm, som kom mina ögon
att vattnas. »Jag är en tatar.»

»En tatar», upprepade mannen med träbenet.

»När jag säger, att jag skall göra en sak, så gör jag den», sade mr. Creakle, »och när jag säger, att jag vill ha
någonting gjort, så vill jag ha det gjort.»

»— vill ha någonting gjort, så vill jag ha det gjort», upprepade mannen med träbenet.

»Jag är mycket bestämd», sade mr. Creakle. »Det är just hvad jag är. Jag gör min plikt. Det är just hvad jag gör.
Om mitt eget kött och blod» — här gaf han mrs. Creakle en blick —» reser sig upp emot mig, är det inte längre
mitt kött och blod. Jag förnekar det. Har den där karlen» — han vände sig till mannen med träbenet — »varit här
igen?»

»Nej», lydde svaret.

»Nej», sade mr. Creakle, »han har bättre förstånd än så. Han känner mig. Det är bäst han håller sig härifrån, ja,
det är verkligen bäst han håller sig här-ifrån», sade mr, Creakle, i det han slog handen iio3

bordet och såg på mrs. Greakle, »för han känner mig. Och nu har också du, min unge vän, börjat att lära känna
mig, och nu får du gå. För bort honom.»

Det gladde mig, att han befallde mig att gå, ty både mrs. och miss Creakle torkade tårarna ur ögonen, och jag
kände det lika svårt för deras räkning som för min egen. Det var dock en sak, som jag så gärna ville be om och
som rörde mig så nära, att jag, ehuru förvånad att jag ägde mod därtill, framstammade :

»Törs jag fråga, sir —»

»Hvad nu då?» hviskade mr. Creakle och såg på mig som om han velat bränna upp mig med ögonen.

»Törs jag fråga», återtog jag darrande, »om jag kan få lof — jag ångrar mycket hvad jag gjort — om jag kan få
lof att ta af mig den här påskriften innan gossarna komma tillbaka —»

Om mr. Creakle menade allvar eller om han bara ville skrämma mig, vet jag inte, alltnog han rusade upp från
stolen och jag retirerade skyndsamt utan att invänta min eskort, mannen med träbenet. Jag stannade inte förrän
jag kommit in i mitt sofrum, där jag, efter att ha upptäckt, att jag inte var förföljd, gick till sängs, ty det var
liggdags, och sedan låg och skälfde i hela kroppen ett par timmar.

Följande morgon kom mr. Sharp tillbaka. Mr. Sharp var öfverlärare och mr. Mells förman. Mr. Mell intog sina
måltider tillsammans med gossarna, då däremot mr. Sharp åt middag och kväll vid mr. Creakles bord. Han var en
något slankig herre, som såg klen ut, tyckte jag, näsan upptog en betydlig del af hans ansikte, och han hade ett
sätt att hålla hufvudet på sned, som om han funnit det väl tungt. Hans hår var mycket glänsande och vågigt, men
redan den första gossen, som kom tillbaka till skolan, underrättade mig om, att mr. Sharp begagnade peruk och,
att han hvar lördagseftermiddag gick ut och lät bränna den.

Det var just precis Tommy Traddles, som talade om detta för mig. Han var den första, som kom åter till skolan.
Han presenterade sig för mig på så sätt.104

att han upplyste mig om, att jag skulle finna hans namn på den lilla portens högra hörn, strax ofvanför öfre
bommen, hvarpå jag inföll, »Traddles?» och han svarade: »Densamme» och uppmanade mig att redogöra för mig
själf och de mina.

Det var tur för mig, att Traddles kom först. Han fann så mycket nöje i mitt plakat, att han befriade mig från såväl



bekännelse som fördöljande och presenterade mig för hvarenda gosse, stor, eller liten, som anlände, med orden:
»Se här! Är det inte skojigt?» Lyckligtvis voro de flesta gossarna tämligen nedslagna och bråkade inte så mycket
med mig som jag väntat. Visst var det några, som togo i ring och dansade kring mig som indianer, och flertalet
kunde inte motstå frestelsen att låtsa att jag var en hund, att klappa och stryka mig för att inte bli bitna, att säga
»kusch!» till mig och kalla mig »Tusse». Detta var visserligen förargligt inför så många främmande gossar, och
det kostade mig nog några tårar, men på det hela taget hade jag befarat någonting piycket värre.

Formligen upptagen i skolan ansågs jag dock icke vara förrän J. Steerforth anlände. Inför denne gosse, som
ansågs mycket kunnig, såg mycket bra ut och var minst sex år äldre än jag, blef jag förd som inför en
magistratsperson. Under ett skjul på lekplanen förhörde han mig angående omständigheterna, Bom framkallat
mitt straff, och fann för godt, att som sin mening uttala, att det var »riktigt nedrigt», någonting som fäste mig vid
honom för beständigt.

»Hur mycket pengar har du, Copperfield ?» frågade han och gick afsides med mig, sedan han affär-dat min
historia i nyss citerade ordalag.

Jag svarade, att jag hade sju shilling.

»Det är bäst du lämnar dem i förvar hos mig», sade han. »Du får det åtminstone gärna, om du så vill. Vill du det
inte, så slipper du.»

Jag skyndade att tillmötesgå hans vänliga förslag, öppnade Peggottys börs och tömde den i hans hand.' ros

»Vill du använda något af detta nu?» frågade han mig.

»Nej tack», svarade jag.

»Du får det naturligtvis gärna, om du vill», sade Steerforth. »Säg bara ett ord.»

»Nej tack, sir», upprepade jag.

»Kanske skulle du vilja använda ett par shilling eller så vid lag på en butelj vinbärsvin uppe i sof-rummet?» sade
Steerforth. »Jag ser, att du tillhör mitt sofrum.»

Det hade jag visserligen inte tänkt på förut, men jag svarade, att det ville jag gärna.

»Godt», sade Steerforth, »och en shilling vill du säkert anslå till mandelkakor, eller hur ?»

»Ja, för all del, det vill jag visst, det.»

»Och så en till cakes och en till frukt, inte sant ?» sade Steerforth. »Min käre Copperfield, du slår ju riktigt på
stort!»

Jag skrattade för att han skrattade, men nog kände jag en viss oro.

»Då är saken klar», sade Steerforth. »Det får väl räcka så långt det kan, och därmed väl. Jag skall göra mitt allra
bästa för din räkning. Jag går ,ut, när jag vill, och jag skall smuggla in kalaset.» Med dessa ord stoppade han
pengarna i fickan och uppmanade mig helt vänligt att inte vara orolig; han skulle laga så att det gick lyckligt och
som det skulle.

Och han höll ord, ehuru jag hade en känsla af att det visst inte var som det skulle utan tvärtom. Jag fruktade, att
detta var ett förslösande af min mors vackra silfverslantar. Lyckligtvis hade jag gömt papperet, hvari de varit
inlagda, och det var i alla fall en vinst. När vi gingo upp för att lägga oss, tog han fram all valuta han anskaffat
för mina sju shilling och bredde ut den på min säng i månskenet med följande ord:

»Nu, unge Copperfield, bjuder du pä en furstlig fest!»

Inte kunde jag vid min ålder tänka på att uppträda som välgörare, när han var närvarande. Min hatjdio6

darrade vid blotta tanken därpå. Jag bad honom följaktligen göra mig den tjänsten att vara värd, och som min
begäran understöddes af de andra gossarna i rummet, biföll han den och satte sig på min kudde och delade ut



läckerheterna — rättvist, det måste erkännas — samt serverade vinet i ett litet glas utan fot, som var hans
tillhörighet. Hvad mig beträffar, satt jag till vänster om honom, och de andra voro grupperade omkring oss på de
närmaste sängarna och på golfvet.

Hur väl minns jag oss inte när vi sutto där, hviskande till hvarandra, eller egentligen var det de, som hviskade,
och jag som vördnadsfullt hörde på. Månljuset föll in ett litet stycke i rummet genom fönstret och tecknade ett
blekt fönster på golfvet. De flesta af oss voro i skugga, utom då Steerforth doppade en svafvelsticka i
fosforflaskan för att taga reda på något, hvarvid ett blått sken spred sig öfver oss för att åter ögonblickligen
försvinna. En viss mystisk känsla smög sig öfver mig, beroende af mörkret, festens hemlighetsfullhet och det
hviskande talet; jag hörde på allt hvad de berättade med en underlig känsla af bäfvan och högtidlighet, som
gjorde mig glad, att de alla voro mig så nära, men som skrämde mig — fastän jag låtsade skratta — när Traddles
påstod, att han såg ett spöke i vrån.

Jag fick höra allt möjligt om skolan och hvad som hade sammanhang med den. Jag fick höra, att det icke var utan
skäl mr. Creakle gjort anspråk på att vara tatar, att han var den hårdaste och strängaste af alla lärare, att han
dagligen slog omkring sig till höger och vänster och rusade in bland pojkarna som en husar, och piskade utan
förbarmande. Själf kunde han ingenting annat än konsten att slåss och, enligt hvad J. Steerforth sade, var han
okunnigare än pojken som satt lägst i skolan. För många år sedan hade han varit en liten humlehandlare i
köpingen, och slagit sig på att hålla skola, sedan han gjort konkurs och satt af med mrs. Creakles pengar.

Detta och mycket annat, som jag undrade hur de kunde veta, fick jag höra där.lo;

Jag fick höra, att mannen med träbenet, som hette Tungay, var en förhärdad barbar, som följt med mr. Creakle,
då denne ägnat sig åt skolväsendet. Gossarna ansågo, att skälet därtill var, att han brutit af sig benet i mr.
Creakles tjänst, att han utfört åtskilliga arbeten af vanhederligt slag för hans räkning och, att han kände hans
hemligheter. Jag fick höra, att med undantag af mr. Creakle ansåg Tungay bela skolan, lärare och pojkar, som
sina naturliga fiender och att hans enda fröjd i lifvet var, att visa sig sur och elak. Jag fick höra, att mr. Creakle
hade en son, som icke tyckt om Tungay. Denne son, som biträdt med undervisningen i skolan hade en gång, då
disciplinen öfvats med verklig grymhet, gjort sin far föreställningar och dessutom protesterat mot faderns sätt att
behandla modern. Jag fick höra, att mr. Creakle till följd häraf drifvit honom ur huset, och att mrs. och miss
Creakle varit bedröfvade ända sedan dess.

Men det underligaste af allt hvad jag fick höra om mr. Creakle var, att det fanns en gosse i skolan, som ,han
aldrig vågade röra, och att den gossen var J. Steerforth. Steerforth själf intygade sanningen däraf, då det nämndes
och sade, att det skulle roa honom, att se mr. Creakle försöka. Tillfrågad af en enfaldig gosse — ej af mig — hur
han skulle gå till väga om han finge se honom försöka, doppade han en svafvelsticka i fosforflaskan för att sprida
ljus öfver svaret och sade, att han till en början skulle dänga till honom i pannan med den kolossala
bläckbuteljen, som alltid stod på spishyllan. Vi sutto efter att ha hört detta en god stund andlösa i mörkret.

Jag fick höra, att både mr. Sharp och mr Mell ansågos uselt aflönade, och att när det serverades både varmt och
kallt kött till middagen vid mr. Creakles bord, väntade man, att mr. Sharp skulle föredraga det kalla, hvilket
äfven intygades af J. Steerforth, den enda af eleverna som intog sina måltider tillsammans med föreståndaren. Jag
fick höra, att mr. Sharps peruk inte var gjord åt honom och attio8

det inte var skäl att han morskade sig så värst öfver den, ty hans eget röda hår stack fram i nacken..

Jag fick höra, att en gosse, sonen till en kol-handlare, kom som afdrag på kolräkningen och därför kallades
»Växling och byte», en rubrik hämtad ur räkneboken och tydande på denna uppgörelse. Jag fick höra, att
svagdrickat ansågs som ett rent bedrägeri mot föräldrarna och puddingen som en mycket underhaltig vara. Jag
fick höra, att miss Creakle af hela skolan ansågs vara förälskad i Steerforth, och jag försäkrar, att när jag satt där i
mörkret och tänkte på hans välljudande röst och vackra ansikte, hans lediga sätt och hans lockiga hår, höll jag det
för mycket troligt. Jag fick höra, att det inte var något ondt med mr. Mell, men han hade inte ett öre, och det
rådde intet tvifvel om att hans: mor var fattig som en skåpråtta. Då tänkte jag på frukosten och på »min Charley»,



som jag trott mig höra, men med glädje kan jag försäkra, att jag var stum som en fisk med afseende därpå.

Detta och åtskilligt annat meddelades mig, och upplysningarna räckte längre än banketten. Gästernas flertal hade
gått till hvila så snart det var slut på trakteringen, och vi andra, som halfklädda suttit kvar och hviskat och hört
på, kröpo också slutligen till kojs.

»Godnatt, unge Gopperfield», sade Steerforth, »jag skall ta vård om dig.»

»Hvad ni är god», svarade jag erkännsamt. »Jag tackar er.»

»Säg mig, har du någon syster?» frågade Steerforth och gäspade.

»Nej», svarade jäg.

»Det var skada», sade Steerforth. »Om du haft en syster, skulle jag tänkt mig henne som en liten täck, blyg,
klarögd flicka, och jag skulle velat lära känna henne. God natt, unge Copperfield.»

»God natt, sir», svarade jag.

Sedan jag kommit i säng, tänkte jag mycket på honom och jag minns, att jag satte mig upp för attio9

se på honom, där han låg i månskenet med det vackra ansiktet uppåtvändt och hufvudet lätt hvilande mot ena
armen. Han var i mina ögon en varelse med mycken makt, och det var naturligtvis därför jag inte kunde ta mina
tankar från honom. Ingen dunkel framtid blickade mot honom bakom månstrålarna. Hans fotspår i trädgården,
där jag drömde att jag gick hela natten ,tydde ej på några förvillelser.

KAP. VII.

Min första termin i Salem House.

Skolan började på allvar följande dag. Det gjorde ett djupt intryck på mig då sorlet af röster i skolsalen plötsligt
förvandlades till dödstystnad när mr. Creakle kom in efter frukosten och stannade i dörren, seende sig om, som
då jätten i sagboken ser på sina fångar.

Tungay stod tätt bredvid mr. Creakle. Han hade, som jag tyckte, ingen anledning att skrika »tyst!» med så
dundrande stämma, ty alla gossarna hade på en gång blifvit mållösa och orörliga.

Mr. Creakle sågs tala, och Tungay tolkade det sagda som följer:

»Nu, gossar, börjar en ny termin. Sköt er ordentligt under denna termin. Jag råder er att komma vakna och
uppmärksamma till lektionerna, ty jag skall vara vaken och uppmärksam när det gäller straffen. Jag skall inte
lägga fingrarna emellan. Det är inte, vardt, att ni gnugga er; de märken jag ger er, gnugga ni inte bort. Och nu till
arbetet, gossar!»

Sedan detta förskräckliga inledningstal var afslu- io9

se på honom, där han låg i månskenet med det vackra ansiktet uppåtvändt och hufvudet lätt hvilande mot ena
armen. Han var i mina ögon en varelse med mycken makt, och det var naturligtvis därför jag inte kunde ta mina
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dundrande stämma, ty alla gossarna hade på en gång blifvit mållösa och orörliga.



Mr. Creakle sågs tala, och Tungay tolkade det sagda som följer:

»Nu, gossar, börjar en ny termin. Sköt er ordentligt under denna termin. Jag råder er att komma vakna och
uppmärksamma till lektionerna, ty jag skall vara vaken och uppmärksam när det gäller straffen. Jag skall inte
lägga fingrarna emellan. Det är inte, vardt, att ni gnugga er; de märken jag ger er, gnugga ni inte bort. Och nu till
arbetet, gossar!»

Sedan detta förskräckliga inledningstal var afslu-i io

tadt och Tufigay stultat ut ur rummet, kom mr. Creakle bort till mig och sade, att om jag var känd för att bitas, så
var äfven han känd för att bitas. Och så visade han mig rottingen och frågade mig, hvad jag tänkte om en sådan
tand. Var det en hvass tand, hä? Var det en dubbeltand, hä? Var det en huggtand, hä? Kunde den bitas? Kunde
den det, hä ? Hvarje fråga åtföljdes af ett hårdt rapp, som kom mig att vrida mig af smärta så att jag, för att
begagna Steerforths uttryck, mycket snart fick borgarrätt i Salem House och mycket snart blef bragt till tårar.

Icke som ville jag påstå, att jag på något synnerligt satt utmärktes framför andra, tvärtom blef det stora flertalet
af gossarna, synnerligast de mindre, föremål för liknande uppmärksamhet, då mr. Creakle gjorde sin rond genom
skolsalen. Halfva läroanstalten våndades och grät innan dagens arbete hade börjat, och för att ej bli beskylld för
öfverdrift aktar jag mig att säga huru många, som våndades och gräto innan dagens arbete var afslutadt.

Jag tror aldrig det funnits någon, som så njutit af sitt yrke som mr. Creakle. Det var hans förtjusning att piska
pojkar, han njöt däraf som den hungrige af att äta. Särskildt tror jag, att hvarje knubbig gosse föreföll honom
oemotståndlig. Saken hade härvidlag någonting för honom så tjusande, att han erfor en oro, som ej stillades,
förrän han märkt honom för dagen. Jag var själf knubbig och vet det därför. Då jag nu tänker på honom, sjuder
mitt blod likväl af den opartiska harm jag skulle ha erfarit, om jag känt till honom utan att personligen ha varit i
hans våld; det sjuder, ty jag vet, att han var en brutal odåga, som ej hade mera rättighet att bekläda en sådan
förtroendepost än att vara öfverbefälhafvare för flottan eller hären, och som sådan skulle han ha gjort mycket
mindre skada.

Hvilka eländiga små tillbedjare af en samvetslös idol, hvilka fega stackare voro vi icke gent emot honom. I
sanning en dålig början på lifvet att såiii

lisma och krypa för en man med sådana egenskaper och anspråk I

Här sitter jag åter vid pulpeten och ger akt på hans öga — ger akt på det ödmjukt, under det att han linjerar upp
en räknebok åt ett annat offer, hvars händer nyss blifvit behandlade med samma linjal och som nu söker torka
bort svedan med näsduken. Jag har mycket att göra. Det är inte af lättja jag ser på honom, min blick drages dit af
en bäfvande åtrå att få veta hvad han skall göra härnäst, och om det då blir min tur eller någon annans att lida. En
hel rad af småpojkar bakom mig, påverkade af samma intresse, följa hans öga. Jag tror nog han vet det, fastän
han ingenting låtsar om. Han gör förskräckliga grimaser under det att han linjerar boken, och nu kastar han ögat
nedåt vår rad, och alla hänga vi nu öfver våra böcker och darra. I nästa minut se vi åter på honom. En olycklig
förbrytare, som oriktigt löst en räkneuppgift, nalkas på hans befallning. Brottslingen framstammar en ursäkt och
lofvar att räkna bättre nästa gång. Mr. Creakle säger en kvickhet, innan han slår honom, och vi skratta åt den —
vi usla, små hundar, vi skratta med an-i sikten, som äro alldeles krithvita och hjärtan, som nästan upphört att slå.

Här sitter jag åter vid pulpeten en kvaf sommar-eftermiddag. Det susar och surrar omkring mig som om gossarna
varit lika många humlor. En dunkel förnimmelse af ljumt köttfett behärskar mig — vi åto oniddag för ett par
timmar sedan — och mitt hufvud är tungt som bly. Jag ville gifva hvad som helst för att få sofva. Jag sitter och
stirrar på mr. Creakle, blinkar åt honom som en liten uggla; då sömnen en minut öfverväldigar mig, ser jag
honom likväl för mig, linjerande de där räknehöckerna, tills han sakta smyger sig på mig bakifrån, och väcker
mig till klarare medvetande om hans personlighet medelst en röd strimma öfver min rygg.

Här är jag återigen på lekplatsen, med ögat ännu under hans förtrollning, fastän jag inte ser honom.112

Ett litet fönster, i hvars närhet jag vet att han sitter och äter middag, representerar honom själf och jag ser på det i



stället. Visar han sitt ansikte där, antar mitt ett bedjande och undergifvet uttryck. Ser han ut genom rutan, hejdar
sig äfven den djärfvaste gosse

— undantagandes Steerforth — midt i ett rop eller ett hojtande och blir tankfull. En dag slår Traddles, hvars otur
var större än någon annan gosses, händelsevis ut detta fönster med en boll. Jag darrar i denna stund då jag minns
hur det gick till, och tänker på att bollen kunnat gå vidare, och träffa mr. Creakles heliga hufvud.

Stackars Traddles! I den där himmelsblåa dräkten, som kom hans armar och ben att se ut som långa korfvar, var
han på samma gång den gladafete och ^lyckligaste af gossar. Han fick jämt stryk

— jag tror han fick smaka rottingen hvar dag det halfåret, utom en fri måndag, då han bara fick handplagg på
båda händerna — och alltid skulle han skrifva till sin farbror och tala om det, fastän det aldrig blef af. Efter att en
stund ha suttit med hufvudet mot pulpeten, plägade han fatta mod igen, började skratta och rita benrangel öfver
hela griffel-taflan, innan ögonen än blifvit torra. I början undrade jag, hvilken tröst Traddles kunde hämta af
dessa benrangel och ansåg honom en tid som ett slags eremit, den där medelst dessa dödlighetens sinnebilder
erinrade sig, att stryk kan man inte få i evighet. Men egentligen tror jag, att han ritade dem' för att de voro så lätta
och inte behöfde några anletsdrag.

Traddles var en riktig hedersman och ansåg, att det var en helig plikt för gossarna att hålla ihop. Detta fick han
flera gånger lida för — särskildt en gång. då Steerforth skrattade i kyrkan och kyrkvaktaren ledde ut Traddles, för
att han trodde det var han, som skrattat. Jag ser honom än, hur han ledes ut under bevakning, ett mål för
församlingens förakt. Han tillstod aldrig hvem som varit den skyldige, fastän han fick svida för det dagen därpå
och satt113

instängd så många timmar, att han kom ut med hela sitt latinska lexikon fullklottradt med benrangel. Men han
fick sin belöning. Steerforth sade, att det inte fanns spår till skvalleraktighet hos Traddles, och vi ansågo alla, att
detta var det högsta beröm. För min del vill jag säga, att fastän jag inte var så modig som Traddles och långt ifrån
så gammal, kunde jag ha uthärdat ganska mycket för att få ett sådant vitsord.

Att se Steerforth promenera af till kyrkan före oss, arm i arm med miss Creakle, var en af de stora synerna i mitt
lif. Inte kunde miss Creakle i skönhet jämföras med lilla Em'ly, och jag älskade henne inte — det vågade jag inte
— men jag tyckte, att hon var en särdeles intagande ung dam och oöfverträfflig i elegans. När Steerforth, klädd i
hvita pantalonger, bar parasollen åt henne, kände jag mig stolt att vara bekant med honom och undrade inte på,
om hon tillbad honom af hela sin själ. Mr. Sharp och mr. Mell voro båda i mina ögon betydande personligheter,
men Steerforth var i förhållande till dem hvad solen är till stjärnorna.

Steerforth fortfor att taga mig under sitt beskydd och visade sig som en mycket nyttig vän. Ingen vågade
nämligen reta den, som han hedrade med sin välvilja. Han kunde icke försvara mig mot mr. Creakle —
åtminstone gjorde han det inte — och mr. Creakle var mycket sträng mot mig; men hvar gång jag blifvit sämre
behandlad än vanligt sade han, att jag behöfde en portion af hans mod, och att han aldrig skulle ha underkastat
sig det. Detta tog jag som en uppmuntran och fann det mycket vänligt. Mr. Creakles stränghet hade en fördel
med sig — så vidt jag vet blott en. Han tyckte, att plakatet satt i vägen, då han gick förbi bänken, på hvilken jag
satt, och ville ge mig ett rapp. Af detta skäl blef det borttaget, och jag såg det aldrig mer.

En tillfällighet befäste förtroligheten mellan Steerforth och mig på ett sätt, som beredde mig mycken stolthet och
tillfredsställelse, ehuru det någon gång 8. — Dickens, David Copperfield.114

ledde till obehag. En gång, då han gjorde mig den äran att tala till mig på lekplanen, råkade jag säga, att någon
eller något påminde om någon eller något i »Peregrine Pickle». Han sade ingenting då, men då jag skulle gå och
lägga mi'g på kvällen, frågade han, om jag hade den boken.

Jag svarade, att det hade jag inte, men talade om, hur jag kommit att läsa såväl den som alla de andra böckerna
jag omnämnt.

»Och minns du hvad som står i dem?» frågade Steerforth.



Ja, det gjorde jag nog; jag hade ett godt minne och trodde, att jag kom ihåg dem ganska väl.

»Vet du hvad, unge Copperfield», sade Steerforth, »då skall du få tala om dem för mig. Jag kan inte somna tidigt
om aftnarna, och jag vaknar tidigt om morgnarna. Vi skola gå igenom dem, deri ena efter den andra. Det skall bli
som i Tusen och en natt.»

Jag kände mig obeskrifligt smickrad af detta förslag, och vi började sätta det i verket samma afton. Hvilka
förbrytelser jag gjorde mig skyldig till mot mina älsklingsförfattare, när jag tolkade dem, kan jag verkligen inte
säga och skulle, inte vilja veta. Jag hade emellertid en fast tillit till dem och, så vidt jag vet, ett enkelt och
trovärdigt sätt att berätta hvad jag berättade. Dessa omständigheter fingo ersätta bristerna.

Det värsta var, att jag ofta var sömnig om kvällarna eller nedstämd och följaktligen obenägen att fortsätta
historien; och då var det rätt besvärligt, men måste dock ske, ty inte kunde det komma i fråga att göra Steerforth
ledsen eller missnöjd. Och om morgnarna, då jag kände mig trött och gärna velat sofva en timme till, var det
ganska tråkigt att bli väckt, likt sultaninnan Scheherazade, och nödsakad att tala om en lång berättelse innan det
ringde till uppstigning; men Steerforth var mycket bestämd, och som han i gengäld hjälpte mig med mina tal och
skriföfningar samt öfriga läxor, som jag hade svårt att reda mig med, förlorade jag inte på kup-ii5

pen. Den rättvisan måste jag dock göra mig, att jag icke påverkades af själfviska bevekelsegrunder ej heller af
fruktan för honom. Jag beundrade och älskade honom, och hans gillande var mig lön nog. Det var mig så dyrbart,
att det är med svidande hjärta jag nu tänker tillbaka därpå.

Äfven Steerforth var hänsynsfull och visade det särskildt vid ett tillfälle på ett sätt, som inte precis föll Traddles
och de andra i smaken. Peggottys utlofvade bref — och hvilket hugnesamt bref var det inte! — kom innan
terminen hunnit bli många veckor gammal; och med brefvet följde en tårta i ett riktigt bo af apelsiner och två
buteljer krusbärsvin. Min plikt likmätigt nedlade jag denna skatt för Steer-forths fötter och bad honom bestämma
öfver den.

»Vet du hvad, unge Copperfield», sade han, »vinet skall användas till att fukta din strupe, när du berättar dina
historier.»

Jag kände, att jag rodnade, och jag bad honom i min anspråkslöshet att inte tänka på det. Men han sade, att han
märkt, att jag ibland varit litet hes — litet rosslig var det ord han använde — och att hvarenda droppe skulle
begagnas för det ändamål han nämnt. Buteljerna låstes följaktligen in i hans koffert, vinet tappades af honom
själf efter hand i en flaska och tilldelades mig medelst en gåspenna i korken, så ofta jag ansågs i behof af denna
vederkvickelse. För att göra drycken än mera läskande var han nog god att ibland krama litet apelsinsaft i den
eller försätta den med ingefära eller upplösa en pastilj i den. Och fastän jag just inte vill påstå, att det förbättrade
smaken eller att denna mixtur kunde anses såsom ett magstärkande medel, intaget sist på kvällen och först på
morgonen, drack jag den tacksamt och var mycket känslig för hans uppmärksamhet.

Det förefaller mig som om vi i flera månader hållit på med Peregrine Pickle och i flera månader med de andra
berättelserna. Öfverenskommelsen sveks aldrig af brist på en historia att berätta, såI
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mycket är säkert, och vinet räckte nästan lika länge

som romanerna. Stackars Traddles — jag kan aldrig tänka på honom utan att känna lust att skratta på samma
gång som jag får tårarna i ögonen — tjänstgjorde som kören och låtsade sig få konvulsioner af skratt vid
berättelsernas komiska delar och öfver-väldigas af fruktan, när det förekom någonting af oroande beskaffenhet.
Detta förargade mig ibland. Ett särdeles lyckadt skämt tyckte han det var att låtsa som om han inte kunnat låta bli
skallra med .tänderna hvar gång jag råkade nämna en alguazil i sammanhang med Gil Bias' äfventyr, och då Gil
Bias träffade röfvarhöfdingen i Madrid, låtsade sig den olycklige skämtaren fattad af en sådan skräck, att han
hördes af mr. Creakle, som gick och strök i korridoren, och gaf honom en ordentlig afstraffning för otillbörligt
uppförande i sofrummet.



Allt det romantiska och drömmande inom mig utvecklades genom detta ständiga berättande i mörkret, och i så
fall var denna sysselsättning inte så nyttig för mig. Men att bli omhuldad som ett slags rodocka i mitt rum och att
veta, att denna min talang blef beryktad bland gossarna och väckte mycket uppseende, fastän jag var allra yngst,
sporrade mig till ansträngning. I en skola där grymheten är den rådande makten, öfverläraren må vara en
stympare eller icke, blir i allmänhet ej mycket lärdt. Jag tror, att våra gossar i allmänhet taget voro så okunniga
som några skolgossar gärna kunna vara; det bråkades så mycket med dem, att de ej hnuno lära sig något.
Missöden, smärta och förtret kunna icke anses befordra framsteg på något område af lifvet. Men hur det var, så
eggades jag ,af min egen lilla fåfänga och af Steerforths hjälp, och ehuru det icke kan sägas, att jag i någon
väsentlig mån frikallades från straff, lyckades jag dock så tillvida bilda ett undantag från den allmänna regeln, att
jag så småningom plockade upp några kunskapskorn.

Härvidlag bistods jag mycket af mr. Mell, som fattat tycke för mig, hvilket jag med tacksamhetiii

minnes. Det smärtade mig alltid att se, att Steerforth behandlade honom med systematisk ringaktning och sällan
försummade ett tillfälle att själf såra honom eller förmå andra att göra det. Detta bekymrade mig länge, så
mycket mera som jag snart nog berättat Steerforth — hvilken jag delgaf allt, hemligheter så väl som kakor — om
de där gamla kvinnorna, som jag varit och hälsat på hos i sällskap med mr. Mell. Jag fruktade alltid, att
Steerforth ej skulle hålla tyst med saken utan pika honom med anspelningar därpå.

Det var nog fcngen af oss, som den där första dagen, då jag intog min frukost och sedan somnade i
påfågelsfjädrarnas skugga vid ljudet af flöjtens toner, anade hvilka följder införandet i fattighuset af min
anspråkslösa person skulle ha med sig. Det besöket hade emellertid sina oförutsedda följder af på sitt sätt ganska
allvarsamt slag.

En dag då mr. Creakle höll sig inne till följd af illamående, hvilket naturligtvis orsakade mycken glädje i hela
skolan, var det särdeles bullersamt under förmiddagens lektioner. Gossarnas belåtenhet och förtjusning gjorde
dem svårstyrda, och fastän den hemska Tungay ett par tre gånger kom instul-tande på sitt träben och skref upp
namnen på de värsta bråkmakarne, gjorde det föga intryck. Ledsamheter skulle det nog i alla fall bli i morgon,
hur de än uppförde sig, och därför ansågo de det klokt att njuta af den dag som var.

Egentligen var det half fridag, ty det var lördag. Men som bullret på lekplanen skulle ha stört mr. Creakle och
vädret icke var lämpligt för utflykter, tillsades vi att på eftermiddagen uppehålla oss i skolsalen och fingo några
lättare uppgifter, affattade för tillfället. Det var den dagen i veckan då mr. Sharp gick ut och lat bränna sin peruk,
så att mr. Mell, som fick allt extra arbete på sin lott, skötte ensam undervisningen.

Om jag kunde förbinda begreppet tjur eller björn med en så mild varelse som mr. Mell, skulle jag iiii

sammanhang med den eftermiddagen tänka mig honom som ett af dessa djur, ansatt af tusen hundar. Jag minns
hur han satt med det värkande hufvudet stödt mot den magra handen och boken framför sig på pulpeten, och hur
han försökte fortsätta lektionen under ett larm, som kunnat förbrylla talmannen i underhuset. Några af gossarna
sprungo upp från sina platser och lekte »kappas om rummet» med andra gossar; somliga gossar skrattade, andra
sjöngo, andra pratade, andra dansade, andra tjöto; några skrapade med fötterna, några stimmade kring honom,
grimaserande och härmande honom både bakom ryggen och midt i ansiktet: de gjorde narr af hans fattigdom,
hans stöflar, hans röck, hans mor, ja, af allt som tillhörde honom och som de bort hysa aktning för.

»Tyst!» skrek mr. Mell i det han plötsligt reste sig upp och slog boken i pulpeten. »Hvad skall det här betyda ?
Det är outhärdligt. Det är så att man kan bli galen. Hur kunna ni bära er åt på det sättet, gossar?»

Det var min bok han slog i pulpeten, och som jag stod bredvid honom och följde hans blick då den gick kring
rummet, såg jag hur alla pojkarna tvärstannade, några häpna, andra halft förskräckta, några kanske ångrande sig.

Steerforth hade sin plats i det långa rummets motsatta ände. Han stod själfsvåldigt stödd mot väggen med
händerna i fickorna och såg på mr. Mell, spetsande läpparna som till hvissling, då mr. Mell såg på honom.

»Tyst, mr. Steerforth!» sade mr. Mell.



»Tyst själf!» sade Steerforth och blef röd i ansiktet. »Hvem talar ni till ?»

»Sätt er», sade mr. Mell.

»Sätt er själf», sade mr. Steerforth, »och sköt hvad som angår er.»

Ett sakta fnissande hördes och några bifallsrop, men mr. Mell var så hvit i ansiktet, att det genast blef tyst igen,
och en gosse, som sprungit fram ochH 9

ställt sig bakom honom för att härma hans mor, ändrade afsikt och bad att få en penna formerad.

»Om ni tror, Steerforth», sade mr. Mell, »att jag inte känner till hvilket välde ni har öfver alla här» —
förmodligen utan att tänka på hvad han gjorde lade han sin hand på mitt hufvud — »och att jag inte märkt, hur ni
under de sista minuterna eggat era yngre kamrater till allt möjligt ofog mot mig, så misstar ni er.»

»Jag besvärar mig inte med att tro någonting alls om er», svarade Steerforth kallt, »och kan följaktligen inte
misstaga mig.»

»Och när ni begagnar er ställning af gunstling här», fortfor mr. Mell med starkt darrande underläpp, »till att
förolämpa en gentleman —»

»En hvad? Hvar är han?» frågade Steerforth.

Här ropade någon: »Fy skäms, J. Steerforth! Det där var alltför elakt!» Det var Traddles, som kände sig ytterst
snopen, då mr. Mell bad honom tiga.

— »till att förolämpa en person, som haft otur i lifvet, sir, och som aldrig gjort en något ondt och som ni af
många skäl, hvilka ni är gammal och förståndig nog att inse, inte borde förolämpa», nu darrade mr. Mell än mer
på läppen, »så begår ni en låg och usel handling. Ni kan stå eller sätta er, hvilket ni behagar. Fortsätt,
Copperfield.»

»Unge Copperfield», sade Steerforth och närmade sig, »vänta litet! Jag skall säga er en sak en gång för alla, mr.
Mell. När ni tar er friheten att kalla en min handling låg och usel eller något i den vägen, är ni en oförskämd
tiggare. En tiggare är ni alltid, det vet ni, men när ni gör det, är ni en oförskämd tiggare.»

Jag har inte klart för mig, om han ämnade slå till mr. Mell, eller om mr. Mell ämnade slå till honom, eller om
någon af dem hyste en sådan afsikt. Jag såg hur hela skolan blef stel, som om den förvandlats till sten, och där
stod mr. Creakle midt ibland oss med Tungay vid sin sida samt mrs. och miss Creakle tittande in genom dörren
med förskräckta mi-120

ner. Mr. Mell satt till en början alldeles stilla med armbågarna mot pulpeten och ansiktet gömdt i händerna.

»Mr. Mell», kade mr. Creakle och skakade honom i armen. Hans hviskning var så genomträngande, att Tungay
ansåg det onödigt att upprepa hans ord. »jag hoppas att ni inte glömt er?»

£>Nej, sir, nej», svarade läraren i det hän såg upp, skakade på hufvudet och gnuggade händerna under {stark
sinnesrörelse. »Nej, sir. Nej. Jag har kommit ihåg mig, jag — nej, mr. Creakle, jag har inte glömt mig, jag — jag
har kommit ihåg mir, sir. Jag — jag skulle önska, att ni kommit ihåg mig litet förr, mr. Creakle. Det hade varit
vänligare, det hade varit rättvisare af er, sir. Det skulle ha besparat mig åtskilligt, sir.»

Mr. Creakle spände ögonen i mr. Mell, lade handen på Tungays axel, steg upp på närmaste bänk och satte sig på
en pulpet. Efter att från denna tron ytterligare ha sett en stund på mr. Mell, som stod där och skakade på hufvudet
och gnuggade händerna i sin alltjämt starka sinnesrörelse, vände sig mr. Creakle till Steerforth och sade:

»Efter han inte nedlåter sig till att tala om det för mig, så säg det ni.»

Steerforth afhöll sig först från att svara, såg med förakt och vrede på sin motståndare och fortfor att tiga. Icke ens
då kunde jag undgå att tänka på, hur präktig han såg ut, och hur tarflig och simpel mr. Mell däremot föreföll.

»Jag undrar hvad han menade, när han talade om gunstlingar», sade till sist Steerforth.



»Gunstlingar!» upprepade mr. Creakle, och ådrorna i hans panna svällde. »Hvem är det, som talar om gunstlingar
?»

»Det gjorde han», sade Steerforth.

»Var god och säg mig, hvad ni menade med det», sade mr. Creakle och vände sig till sin underlärare.

»Jag menade hvad jag sade, mr. Creakle», sadeiii

denne mied låg röst »Jag .menade, att ingen bör begagna sig af sitt gunstlingsskap till att nedsätta mig.»

»Till att nedsätta er?» sade mr. Creakle. »Det låter något, det. Men tillåt mig, mr. Chose», och nu lade mr.
Creakle sina armar med käppen och allt i kors öfver bröstet och rynkade ögonbrynen, så att ögonen knappt syntes
under dem, »tillåt mig att fråga er, om ni visade vederbörlig aktning för mig, när ni talade om gunstlingsskap ?
För mig, sir», sade mr. Creakle och sköt plötsligt fram hufvudet mot honom för att åter draga det tillbaka, »denna
läroanstalts1 föreståndare och er förman ?»

»Jag medger, att det inte var i sin ordning», sade mr. Mell, »och jag skulle inte ha gjort det, om jag besinnat
mig.»

»Och så», inföll Steerforth, »sade han, att jag handlat lågt och uselt, och då kallade jag honom en tiggare. Om jag
besinnat mig, hade jag kanske inte kallat honom en tiggare, men jag gjorde det emellertid, och jag är färdig att
bära följderna.»

Utan att precis ha klart för mig, om det var några följder att bära, kände jag mig riktigt tänd af detta manliga tal.
Det gjorde intryck äfven på de andra gossarna, ty ett sakta mummel hördes, fastän icke ett ord blef sagt.

»Jag tillstår, Steerforth, att det förvånar mig, ehuru er uppriktighet gör er heder», sade mr. Creakle, »det förvånar
mig, att ni kan använda ett sådant uttryck om en person, som är anställd och af lönad vid Salem House.»

Steerforth skrattade.

i»Det där, sir», sade mr. Creakle, »var inte något svar på min anmärkning. Mer än så väntar jag mig af er,
Steerforth.»

Om mr. Mell såg simpel ut i jämförelse med den vackre ynglingen, finns det icke ord för hur simpel mr. Creakle
såg ut.

»Han kan ju förneka det», sade Steerforth.

»Förneka, att han är en tiggare, Steerforth?»

»Om han inte är en tiggare själf, har han en nära122

släkting, som är det», sade Steerforth. »Det kommer på ett ut.»

Han såg på mig, och jag kände, att mr. Mell klappade mig på axeln. Jag tittade upp med rodnad på kinden och
samvetsagg i hjärtat, men mr. Mells ögon voro fästa på Steerforth. Han fortfor att vänligt klappa mig på axeln
men såg alltjämt på honom.

»Efter ni, mr. Creakle, begär att jag skall rättfärdiga mig», sade Steerforth, »och säga hvad jag menar, så vill jag
bara tala om, att hans mor är nådehjon på ett fattighus.»

Mr. Mell såg alltjämt på honom och fortfor att klappa mig på axeln. Om jag hörde rätt, hviskade han för sig själf:
»Det var det jag kunde tro.»

Mr. Creakle vände sig nu till sin underlärare med rynkad panna och konstlad höflighet.

»Ni hör hvad den här herrn säger, mr. Mell. Vill ni vara god och i hela skolans närvaro beriktiga hans
påstående?»

»Det är sant och behöfver inte beriktigas», förklarade mr. Mell under auditoriets ljudlösa tystnad. »Hvad han sagt



är sant.»

»Vill ni då vara god och offentligt gifva till känna», sade mr. Creakle och lade hufvudet på sned i det han lät sin
blick rulla klassen rundt, »om jag ägt kännedom om detta förhållande förrän i innevarande ögonblick.»

»Inte direkt, tror jag», svarade han.

»Jaså, ni vet det inte», sade mr. Creakle. »Sjung ut, vet ni det inte?»

»Jag fruktar, att ni aldrig ansett mina omständigheter särdeles goda», återtog underläraren. »Ni vet hvilken
ställning jag intar och alltid intagit här.»

»Jag fruktar, om ni kommer in på det kapitlet», sade mr. Creakle, och åter svällde ådrorna upp, nu värre än
någonsin, »att er ställning här har varit alldeles falsk, och att ni tagit den här skolan för en fattigskola. Mr. Mell,
det är bäst att vi skiljas åt, ju förr desto bättre.»

»Helst strax», svarade mr. Mell och reste sig upp.123

»Som ni vill!» sade mr. Creakle.

»Då får jag med detsamma taga afsked af er, mr. Creakle, och af er gossar», sade mr. Mell och såg sig om i sälen,
åter vänligt klappande mig på axeln. »James Steerforth, det bästa jag kan önska er är, att ni må komma att ångra
hvad ni gjort i dag. För närvarande skulle jag hvarken vilja se er som vän till mig eller till någon, som jag
intresserar mig för.»

Och så lade han än en gång sin hand på min axel, och efter att ha tagit upp flöjten och några böcker ur sin pulpet
lämnade han rummet med sina tillhörigheter under armen. Mr. Creakle höll därefter, genom Tungay ett tal, hvari
han tackade Steerforth för att denne — om ock väl varmt — häfdat Salem Houses oberoende och värdighet. Efter
talets slut skakade han hand med Steerforth, och vi hurrade tre gånger — jag visste inte riktigt för hvad men
trodde, att det var för Steerforth och instämde därför af alla krafter, fastän jag kände mig bra olycklig. Och så
rappade mr. Creakle upp Traddles för att denne ertappades gråtande i stället för jublande öfver mr. Mells affärd.
Till sist återvände föreståndaren till den soffa eller säng han för en stund sedan lämnat.

Vi voro nu lämnade åt oss själfva och betraktade hvarandra med tämligen snopna miner. Hvad mig beträffar
förebrådde jag mig så mycket hvad som händt och var så bedröfvad, att intet annat kunnat förmå mig att hålla
tillbaka tårarna än fruktan att Steerforth, som ofta såg på mig, skulle ansett det ovänligt eller — med hänsyn till
åldersskillnaden och de känslor hvarmed jag betraktade honom — otillbörligt, om jag visat den sorg jag erfor.
Han var mycket ond på Traddles och sade, att det gladde honom, att han fått på pälsen.

Stackars Traddles, som kommit öfver det stadium, då han låg med hufvudet mot pulpeten, och nu som vanligt
tröstade sig m;ed att rita benrangel, sade, att124

det gjorde honom detsamma. Mr. Mell hade blifvit illa behandlad.

»Hvem har behandlat honom illa, ditt sjåp?» frågade Steerforth,

»Det har du gjort», svarade Traddles.

»Hvad har då jag gjort ?» sade Steerforth.

»Hvad du har gjort?» återtog Traddles. »Du har sårat hans känslor och ställt så till, att han mist sin plats.»

»Hans känslor!» upprepade Steerforth med förakt. »Hans känslor lugna sig nog så småningom. Hans känslor
likna inte dina, miss Traddles. Och hvad hans plats beträffar — den var ju magnifik, inte sant? — så kan du lita
på att jag skall skrifva hem och laga att han får litet pengar.»

Vi tyckte, att denna Steerforths afsikt var mycket ädel. Hans mor var en rik änka och påstods vara färdig att göra
hvad helst han bad henne. Det gladde oss alla att se Traddles så afsnäst, och vi höjde Steerforth till skyarna,
synnerligast då han nedlät sig till att säga oss, att hvad han gjort, det hade han framför allt gjort för oss och vår
sak, och att denna hans osjälfviskhet var en verklig välgärning mot oss.



Men det måste jag säga, att då jag den kvällen, i tnörkret fortsatte en påbörjad historia, tyckte jag mig mera än en
gång höra mr. Mells sorgsna flöjttoner ljuda mig i öronen, och att då Steerforth ändtligen tröttnade och jag lade
mig ned i min säng, fortfor den dystra musiken, så att jag kände mig riktigt olycklig.

Jag glömde honom likväl snart i min beundran för Steerforth, som på ett enkelt och ogeneradt sätt, utan bok, ty
det var som om han kunnat allt utantill, öfvertog hans lektioner tills den nya läraren kom. Den nya läraren kom
från en latinskola, och innan han tillträdde sin befattning, åt han en dag middag vid föreståndarens bord för att bli
presenterad för Steerforth. Steerforth gillade honom högligen och sade oss, att han var en huggare. Utan att
egentligen veta hvilken lärdomsgrad, som förband sig med125

denna beteckning, fick jag genast aktning för honom och betviflade på intet sätt hans öfverlägsna kunskaper.
Med mig gjorde han sig aldrig så mycket besvär som mr. Mell gjort, men jag var ju så obetydlig.

Blott en enda tilldragelse utöfver de redan anförda gjorde något bestående intryck på mig under detta halfva
skolår. Jag har många skäl att minnas den.

En eftermiddag, då vi alla skrämts till den ytterligaste virrighet, och mr. Creakle slog omkring sig af alla krafter,
kom mr. Tungay in och ropade med sin vanliga dundrande röst: »Främmande till Copper-field!»

Några ord växlades mellan honom och mr. Creakle angående hvilka de besökande voro och i hvilket rum de
skulle visas in. Jag, som enligt öflig sed rest mig upp vid underrättelsen och blifvit riktigt knäsvag af förvåning,
fick sedan tillsägelse att gå bakvägen och sätta på mig en ren krage, innan jag gick in i matsalen. Denna
befallning åtlydde jag med en förut aldrig erfaren bäfvan och förvirring, och när jag stod vid salsdörren, och det
kom för mig, att det kanske Var min 'mor, som väntade därinne — förut hade jag bara tänkt mig mr. eller miss
Murdstone — släppte jag låset och drog en suck innan jag gick in.

Först såg jag ingen människa, men som jag kände, att något tog emot bakom dörren, sökte jag på andra sidan om
den och fann där till min förvåning mr. Peggotty och Ham, som hälsade mig med hatten i hand klämmande sig
intill väggen. Jag kunde inte låta bli att skratta, dock mera af glädje att träffa dem än för att de sågo så lustiga ut.
Vi skakade hjärtligt hand med hvarandra, och jag bara skrattade och skrattade, tills jag tog fram näsduken och
torkade mig i ögonen.

Mr. Peggotty, som under hela besöket aldrig slöt till munnen, blef mycket ledsen, då han såg mig göra detta och
knuffade till Ham, för att han skulle säga något.

»Friskt mod, master Davy!» sade hän med sitt126

godmodiga flin. »Det var fasligt hvad ni vuxit!»

»Har jag vuxit?» sade jag och torkade tårarna. Jag grät inte precis för något särskildt, men hur det var, kunde jag
inte låta bli att gråta, när jag fick se gamla vänner.

»Om ni vuxit, master Davy? Har han inte det?» sade Ham.

»Jo, det vill jag lofva!» sade mr. Peggotty.

Och så narrade de mig att skratta genom att skratta åt hvarandra, och vi skrattade alla tre, tills jag åter var i fara
att brista i gråt.

»Vet ni, hur det står till med mamma, mr. Peggotty ?» frågade jag. »Och hur mår min kära, kära gamla Peggotty
?»

»Ogement», sade mr. Peggotty.

»Och lilla Em'ly och mrs. Gummidge ?»

»O-ge-ment», sade mr. Peggotty.

Och så inträffade en paus. För att afbryta den tog mr. Peggotty fram ur sina fickor två väldiga humrar, /en
ofantlig krabba och en stor påse med räkor, hvilket allt han staplade upp på Hams armar.



»Ser ni», isade mr. Peggotty, »som jag kom ihåg att ni tyckte om litet sånt här krafs när ni var hos oss, så tog jag
med mig det här. Gamla mor kokade dem, ja, det gjorde hon, mrs. Gummidge kokade dem. Jaha», tillade mr.
Peggotty långsamt, antagligen af brist på annat jämne att hålla sig till, »jag kan försäkra er, att mrs. Gummidge
kokade dem.»

Jag uttryckte min tacksamhet för gåfvan, och sedan mr. Peggotty sett på Ham, som stod där med skaldjuren och
log fåraktigt, utan att komma till hjälp vid konversationen, sade han:

»Ser ni, som vi hade strömmen och vinden med oss, kommo vi på en af våra Yarmouthskutor till Gravesend.
Syster min hade skrifvit och sagt mig namnet på det här stället, och så hade hon bedt, att oim jag händelsevis
komme till Gravesend, skulle jag kvista öfver och be att få tala med master Davy och säga, att hon bad hälsa så
ödmjukt och hoppades, att han imådde bra och säga •honom, att familjen127

mådde alldeles ogement. Nar jag kommer tillbakars så förstår ni, att lilla Em'ly skrifver till min syster och talar
om, att också ni har hälsan och mår väl och så blir det muntert och trefligt som i en riktig ringdans.»

Jag fick lof att fundera litet innan jag begrep hvad mr. Peggotty menade med denna bild, som skulle uttrycka ett
fullt samförstånd. Och så tackade jag honom af hjärtat och sade, medveten om min rodnad, att jag förmodade, att
äfven lilla Em'ly förändrats sedan vi gingo på hafsstranden och plockade snäckor och kiselstenar.

»Hon håller på att bli stora människan, det är en sanning, det», sade mr. Peggotty. »Fråga ho no m.»

Han menade Ham, som instämde, strålande af förtjusning i det han såg på räkpåsen.

»Ett så vackert ansikte!» sade mr. Peggotty, med sitt eget skinande som ett ljus.

»Och hvad hon är lärd!» sade Ham.

»Och så hon skrifver!» sade mr. Peggotty. »Svart som sot och så stort, att det syns på långt afstånd.»

Det var ett verkligt nöje att se mr. Peggottys hänförelse, då han tänkte på sin lilla älskling. Han står framför mig
igen med sitt grofva, skäggiga ansikte strålande af en kärleksfull glädje och en stolthet, som icke kunna
beskrifvas. Hans ärliga ögon få eld och gnistra som om de på djupet tändts af någonting strålande. Hans breda
bröst höjes af fröjd. Hans starka, spänstiga händer knytas af varm öfvertygelse, och han ger eftertryck åt sina ord
med högra armen, hvilken för min barnsliga uppfattning ter sig som en stångjärnshammare.

Och Ham var lika ifrig som han. De hade nog sagt mera om henne, så vida de icke kommit af. sig till flöjd af
Steerforths oväntade inträde. Då denne fick se mig stå i en vrå och tala med ett par främlingar, afbröt han en visa,
han gnolade på, och sade: »Inte visste jag, att du var här, unge Copperfield», och ämnade gå vidare. — Rummet
var icke det vanliga för mottagandet af besök. —128

Jag vet inte, om det var stoltheten öfver att ha en sådan vän som Steerforth eller önskan att för honom förklara,
hur jag kunde ha en sådan vän som mr. Peggotty, som föranledde mig att ropa honom tillbaka, då han ämnade gå.

»Var snäll och gå inte, Steerforth. Det här är ett par fiskare från Yarmouth — goda, hyggliga män — som äro
släkt med min sköterska, och som kommit till Gravesend för att hälsa på mig.»

»Jaså», sade Steerforth och vände om. »Det var roligt att få se dem. Hur står det till med er båda?»

Det var en ledighet i hans väsen — ett gladt och och fritt sätt utan tecken till öfvermod — som jag fortfarande
tror verkade som en förtrollning på alla. Jag tror fortfarande, att han på grund af sin hållning, sina friska
lifsandar, sin behagliga stämma, sitt vackra ansikte och sin figur öfvade en sällspord dragningskraft, för hvilken
det var en naturlig svaghet att gifva vika, och som icke många kunde motstå. Jag kunde inte undgå att se huru
han slog an på dem och huru de i minuten tycktes öppna sina hjärtan för honom.

»Låt dem veta där hemma, mr. Peggotty», sade jag, »när det där brefvet afsändes, att mr. Steerforth ar mycket
god mot mig, och att jag inte vet hur jag skulle kunna reda mig här utan honom.»

»Ah prat!» sade Steerforth. »Säg dem inte någonting sådant.»



»Och om 'mr. Steerforth någon gång kommer till Norfolk eller Suffolk, mr. Peggotty», sade jag, »då jag är där,
så lita på att jag tar honom med mig till Yarmouth och visar honom ert hus, det vill säga, om han vill. Aldrig har
ni sett ett så trefligt hus. Det är gjort af en båt.»

»Är det gjort af en båt?» sade Steerforth. »Då passar Idet ju förträffligt för en så äkta sjöbuss.»

»Jo män, gör det så, sir», sade Ham med sitt breda grin. pDäri har ni rätt, unge herre. Master Davy, den unge
herrn har rätt. En äkta sjöbuss! Hör, hör! Det är just det han är!»129

Mr. Peggotty var ej mindre belåten han an brorsonen, ehuru blygsamheten förbjöd honom att så uppenbart taga åt
sig en direkt artighet.

»Jag får tacka så mycket, jag får tacka så mycket», sade han bugande sig och skrattande i det han stoppade in
halsduksändarna under tröjan. »Jag bjuder väl till så godt jag kan i mitt yrke, sir.»

»Mera kan inte den bästa människa göra, mr. Peggotty», sade Steerforth, som redan kom ihåg namnet.

»Jag går i god för att ni gör det själf, sir», sade mr. Peggotty och nickade på hufvudet. »Ni sköter er nog, och det
bra ändå. Jag tackar er för ert vänliga sätt mot mig. Jag är en tarflig karl, sir, men jag är villig, åtminstone hoppas
jag, att jag ar villig. Mitt hus är inte mycket att se, sir, men) nog står det öppet för er, om ni vill komma och hälsa
på hos oss med master Davy. Jag är en riktig söl-korf, ja, det är jag», sade mr. Peggotty, anspelande på att han
ämnat aflägsna sig vid slutet af hvar mening, men hur det var, hade han kommit tillbaka igen. »Och nu säger jag
er farväl båda två och önskar er all lycka.»

Ham instämde, och vi skildes med mycken hjärtlighet från |dem. Jag frestades nästan den aftonen att berätta för
Steerforth om den lilla söta Em'ly, men jag var för blyg att uttala hennes namn och för rädd, att han skulle skratta
åt mig. Jag minns, att jag tänkte mycket och med en viss oro på att mr. Peggotty sagt, att hon höll på att bli stora
människan. Men så fick jag klart för mig, att det var bara prat. | |

Helt omärkligt transporterade vi skaldjuren eller »krafset», som mr. Peggotty så anspråkslöst kallat dem, upp på
vårt rum och hade stor supé den kvällen. Men äfven nu hade Traddles otur. Han kunde inte ens smälta ett litet
kalas som andra gossar. Han, blef sjuk, alldeles eländig, på natten till följd af krabban, och sedan han fått taga in
svart mixtur och blåa piller i kvantiteter, som enligt Demples utsago,

9. — Dickens, David Copperfield130

hans far var läkare, kunnat få bukt med en häst, fick han till på köpet ett kok stryk och sex kapitel i nya
testamentet att lära sig utantill för att han vägrade att bekänna anledningen till sjukdomen.

För öfrigt står detta halfår för mitt minne som ett virrvarr af skollifvets äflan och strid, af bleknande sommar och
växlande årstider, af kalla morgnar, då vi ringdes upp ur sängen, och kalla kvällar med unken luft, då vi ringdes i
säng igen; af skolrummet på aftonen med dess klena belysning och otillräckliga värme, af skolrummet på
morgonen, som intet annat var än en stor rysningsmaskin; af omväxlingen mellan kokt oxkött och stekt oxkött, af
kokt fårkött och stekt fårkött, af massor med smörgåsar, läxböcker med hundöron, spräckta griffeltaflor, tår-
fläckade skrifböcker, stryk, handplagg, hårklippningar, regniga söndagar, feta puddingar och en frän bläcklukt,
som behärskade allt.

Jag minnes i alla fall mycket väl hur tanken pä ferierna, som hägrade i fjärran, efter att ha varit en stillastående
fläck, började närma sig och alltmera tillväxa. Hur vi, från att ha räknat månader, öfvergingo till veckor och så
till dagar, och hur jag sedan började frukta, att jag inte skulle bli afhäm-tad, och hur jag, sedan jag af Steerforth
fått veta, att man ämnade skicka efter mig och att jag skulle få resa hem, hade en dunkel förkänsla af att jag
dessförinnan skulle bryta af mig benet. Hur uppbrottsdagen ändrade plats från veckan efter nästa till nästa vecka,
så till i öfvermorgon, till i morgon, till i dag, i afton — och hur jag till sist satt i Yarmouth-diligensen på väg
hem.

Mången afbruten sofstund hade jag i Yarmouth-diligensen, mången osammanhängande dröm om det nyss



uppräknade. Men när jag emellanåt vaknade, var marken utanför fönstret icke lekplatsen vid Salem House och
ljudet jag hörde icke ljudet af att mr. Creakle rappade på Traddles utan af att kusken klatschade till hästarna. 130
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KAP. VIII.

Mina ferier. Särskildt en lycklig eftermiddag.

Då vi före dagningen anlände till det värdshus, där diligensen höll, hvilket var ett annat än det där min vän
kyparen bodde, visades jag upp i ett litet trefligt sofrum med »D e 1 f i n» måladt på dörren. Jag var kall och
frusen, oaktadt jag fått dricka en kopp varmt te framför en stor eldbrasa på nedra botten, och jag kände mig
lycklig att få krypa ned i Delfinens säng, draga Delfinens filtar öfver hufvudet och somna.

Mr. Bar kis, formannen, skulle komma och hämta mig följande morgon klockan nio. Jag steg upp klockan åtta,
litet yr i hufvudet efter den korta hvilan, och var färdig före den utsatta tiden. Han mottog* mig alldeles som om
inte fem minuter förflutit sedan vi träffats sist och som om jag bara gått in på hotellet för att växla en silfverslant
eller något i den vägen.

Så fort jag och min koffert kommit in i kärran och formannen satt sig, började hästen skrida framåt i sitt vanliga
tempo.

»Ni ser ut att må väl, mr. Barkis», sade jag i den tron, att det skulle behaga honom att få höra det.

Mr. Barkis gnuggade kinden med uppslaget på rockärmen, som om han väntat, att något af den goda färgen
skulle fastna på det. På något annat sätt låtsade han icke om artigheten.

»Jag framförde er hälsning, mr. Barkis», sade jag. »Jag skref till Peggotty.»

»Ah!» sade mr. Barkis.

Mr. Barkis såg butter ut och svarade torrt.132

»Var Idet inte riktigt, mr. Barkis?» frågade jag efter någon tvekan.

»Nej, det var det inte», sade mr. Barkis.

»Var inte er hälsning riktigt framförd ?»



»Jo, det kan väl hända», sade mr. Barkis, »men därmed slutade det.»

»Som jag inte förstod hvad han menade, upprepade jag i frågande ton: »Därmed slutade det?»

»Det blef ingenting mera af det», förklarade han tochl gaf mig en sidoblick. »Inte något svar.»

»Väntades det svar, mr. Barkis ?» frågade jag och gjorde stora ögon, ty nu gick ett ljus upp för mig.

»När någon säger, att nog vill han», sade mr. Barkis och vände åter långsamt blicken mot mig, »så är det
detsamma som om han sa', att han väntade på svar.»

»Hur gick det då, mr. Barkis ?»

»Jo», sade mr. Barkis och riktade åter sin blick pä hästens öron, »den där någon har gått och väntat på svar ända
sedan dess.»

»Har ni sagt henne det, mr. Barkis?»

»Nä-ä», mumlade mr. Barkis och tänkte pä saken. »Jag har väl ingen anledning att gå och säga henne det. Jag har
aldrig sagt sex ord åt henne själf. Inte tänker jag säga henne det.»

»Vill ni då, att jag skall göra det, mr. Barkis ?» sade jag tveksamt.

»Om ni vill, kunde ni ju säga henne», sade mr. Barkis med en trög blick på mig, »att Barkis väntar på svar. Hur
sa' ni, att namnet var?»

»Hennes namn?»

»Ah!» sade Barkis och nickade.

»Peggotty.»

»Tillnamn? Eller förnamn?» sade mr. Barkis.

»Inte är det hennes förnamn. Hon heter Clara.

»Ah, är det så?» sade mr. Barkis.

Denna omständighet tycktes ge honom anledning till djup eftertanke, ty ban satt och funderade, smår hvisslande
en god stund.

»Jaha», sade han till sist. »Säg så här: 'Peggotty,133

Barkis vantar på svar*. Då kanske Hon säger: 'Svar på hvad?' Då säger ni: Tå det jag sa* dig*. 'Hvad var det ?'
säger hon. 'Nog vill Barkis', säger ni.>^

Detta utomordentligt listiga förslag lät Barkis åtföljas af en sådan knuff med armbågen, att det gjorde riktigt ondt
i min sida. Och så satte han sig som vanligt att luta öfver hästen och vidrörde icke åter ämnet förrän en halftimme
därefter, då han tog en kritbit ur fickan och skref på segeldukssufflettens insida »Clara Peggotty? — synbarligen
tecknande sig namnet till minnes.

Hur underligt kändes det icke att resa till ett hem, som ej längre var ett hem, och att finna, att hvarje föremål jag
såg påminde mig om det lyckliga gamla hemmet, som liknade en aldrig återvändande dröm. Den tid, då min mor
och jag och Peggotty voro allt för hvarandra och det icke fanns någon som skilde oss åt, trädde så lifligt fram för
mig under vägen, att jag inte var riktigt säker på om jag gladde mig åt att komma dit — inte riktigt säker på, att
det inte varit bättre om jag stannat borta och glömt alltsammans i Steerforths sällskap. Men nu var jag där jag
var, och snart höllo vi utanför vårt hus, där de aflöfvade gamla almarna vredo händerna i i den ikulna
vinterluften, och kvarlefvor af gamla skatbon fördes bort af vinden.

Formannen lyfte af min koffert vid trädgårdsgrinden och lämnade mig. Jag följde gångstigen fram till
byggningen, tittande uppåt fönstren och vid hvarje steg fruktande, att få se mr. Murdstone eller miss Murdstone
med mörka miner blicka ut från något af dem. Intet ansikte visade sig emellertid, och dä jag nu kotmmit fram till



byggningen och förstod att öippna porten utan knackning innan mörkret fallit på, smög jag mig in med rädda
steg.

Gud allena vet hur långt mitt minne gick tillbaka vid ljudet af min moders röst, som trängde ut från det gamla
hvardagsrummet, då jag steg in i hallen. Hon sjöng med sakta stämma. Jag tyckte, att |ag låg i hennes armar, jag
hörde henne sjunga134

så där för mig, då jag var ett spädt barn. Melodien var ny för mig och likväl så gammal, att den fyllde mitt hjärta
till brädden. Det var som en vän man återser efter lång frånvaro.

Det drömmande, tankfulla sätt, hvarpå min mor gnolade på visan, kom mig att förmoda, att hon var ensam. Och
jag gick sakta in i rummet. Hon satt framför elden, och vid hennes bröst låg ett litet barn, hvars späda hand hon
höll mot sin hals. Hennes ögon hvilade på den lilles ansikte, och hon sjöng för honom. Så till vida hade jag rätt,
att hon ej hade något annat sällskap.

Jag sade några ord till henne, och hon blef rädd och skrek till. Men när hon fick se, att det var jag, kallade hon
mig sin älskade Davy, sin egen gosse, gick <mig till mötes öfver halfva golfvet, föll på knä och kysste mig samt
förde mitt hufvud till sitt bröst bredvid den lilles, som höll till där, samt lade hans hand på mina läppar.

Jag önskar jag hade dött då, Jag önskar, jag hade dött med den känslan i mitt hjärta. Då hade jag passat bättre för
himmelen än någonsin sedan.

»Han px din bror», sade min mor och smekte mig. »Davy|, min söta gosse, mitt stackars barn». Och så kysste hon
mig gång på gång och tog mig om halsen^ Detta gjorde hon, då Peggotty kom inspringande och dunsade ned på
golfvet bredvid oss, ur stånd att styra sin glädje under en kvarts timme.

Det visade sig, att jag inte varit väntad så snart och att förmannen kommit långt före den vanliga tiden. Jag fick
också veta, att mr. och miss Murdstone voro på ett besök i grannskapet och inte skulle komma hem förrän på
kvällen. Något sådant hade jag icke vågat hoppas. Jag hade aldrig tänkt mig, att vi tre än en gång skulle få
ostörda vara tillsammans, och för stunden kände jag det som om den gamla tiden kommit tillbaka.

Vi intogo vår middag tillsammans framför brasan. Peggotty ville naturligtvis passa upp, men det gick inte min
mor in på, bon skulle ata i vårt sällskap.135

Jag fick min egen tallrik med ett krigsfartyg för fulla segel, måladt i brunt, på den. Peggotty hade haft den
undangömd hela tiden och ville inte för hundra pund se den sönderslagen, förklarade hon. Och så fick jag min
egen gamla mugg med David på, och min egen lilla knif, som inte bet, med ty åtföljande gaffel.

Under det att vi sutto till bords, ansåg jag tillfället passande att tala om för Peggotty hvad mr. Barkis sagt, men
innan jag slutat, började hon att skratta och kastade förklädet öfver ansiktet.

»Peggotty», sade min mor, »hur är det med dig ?»

Men Peggotty skrattade bara mer och mer och höll fast förklädet, då min mor försökte draga undan det, så att det
var som om hon haft hufvudet i en säck.

»Hvad går åt dig, din toka?» frågade min mor och skrattade.

»En sådan stolle till karl», sade Peggotty. »Han vill gifta sig med mig.»

»Det vore väl ett godt parti för dig, inte sant ?» sade min mor.

»Det vet jag just inte», sade Peggotty. »Fråga mig inte. Jag toge honom inte, om han vore af guld. För resten vill
jag ingen ha.»

»Hvarför säger du honom inte det då, du löjliga varelse?» sade min mor.

»Hvarför säger jag honom inte det?» genmälde Peggotty och tittade fram bakom förklädet. »Han har inte sagt ett
ord till mig om saken. Bättre vett har han. Om han vore djärf nog att säga ett ord till mig, slog jag honom midt i
ansiktet.»



Hennes eget ansikte var nu så rödt, att jag aldrig sett maken, men hon höll åter förklädet för det några ögonblick,
tills hon brast i gapskratt igen, och efter ett par sådana attacker fortsatte hon sin middag.

Jag lade märke till att fastän min mor log, då Peggotty såg på henne, blef hon allt mer och mer allvarsam och
tankfull. Jag hade genast sett, att hon blifvit förändrad. Hennes ansikte var fortfarande myc-136

ket vackert, men såg medtaget ut och alltför ömtåligt; och hennes hand var så tunn och hvit, att den nästan var
genomskinlig. Men den förändring, jag nu syftar på, var ytterligare tillkommen och låg i sättet, som på en gån g
blef oroligt och nervöst. Till sist sade hon, i det hon räckte ut handen och ömt lade den, på sin gamla tjänarinnas:

»Kära Peggotty, inte tänker du väl gifta dig ?»

»Skulle jag gifta mig, frun lilla ?» svarade Peggotty och stirrade ut. »Gud signe er, det gör jag visst inte.»

»Åtminstone inte nu strax?» sade min mor bedjande.

»Aldrig!» skrek Peggotty.

Min mor fattade om hennes hand och sade:

»Lämna mig inte, Peggotty. Stanna hos mig. Det blir kanske inte för så lång tid. Hur skulle jag bära mig åt, om
jag inte hade dig?»

»Skulle jag kunna lämna min rara fru!» utbrast Peggttoy. »Nej, inte för allt i världen, och inte vill jäg ha honom.
Hur har ni kunnat få något så tokigt i ert lilla enfaldiga hufvud?» Peggotty hade sedan gammalt ibland talat till
min mor som till ett barn.

Men min mor svarade ingenting på det, tackade henne bara, och Peggotty fortfor:

»Skulle jag lämna er? Jag tycker mig se någonting sådant! Peggotty skulle gå ifrån er? Det råder jag henne allt
att låta bli. Neji, nej, nej», sade Peggotty| i det hon skakade på hufvudet och lade armarna i kors, »det aktar hon
sig allt för. Det finns nog några marugglor, som skulle bli glada, om hon gjorde det, men det nöjet unnar hon dem
inte. Dem skall jag allt pina. Jag stannar kvar hos er, tills jag blir en butter och grinig gammal gumma. Och när
jag blir så döf och halt och blind och tandlös, att jag ingenting duger till, inte ens att gräla på, så går jag till min
Davy och ber att få vara hos honom.»

»Och då, Peggotty», sade jag, »skall jag ta emot dig med glädje och bemöta dig som en drottning.»

»Gud signe ert goda hjärta!» sade Peggotty. »Det vet jag nog, att ni gör». Och hon kysste mig på137

förhand för den utlofvade gästfriheten. Och så kastade hon åter förklädet öfver hufvudet och skrattade än en gång
åt mr. Barkis. Och därefter tog hon upp det lilla barnet ur vaggan och skötte om det. Sedan dukade hon af bordet,
och när det var gjort, kom hon in, klädd i en annan mössa, och hade med sig sin arbetslåda och alnmåttet och
vaxbiten, alldeles som förr i världen.

Vi sutto kring eldbrasan och hade så innerligt trefligt. Jag talade om för dem, hvilken hård lärare mr. Creakle var,
och de beklagade mig mycket. Jag talade om för dem, hvilken ståtlig gosse Steerforth var och hur han
beskyddade mig, och Peggotty sade, att hon gärna skulle gå ett tjog mil för att få se honom. Då den lilla gossen
vaknade, tog jag och bar och vyssjade honom med förtjusning. Sedan han somnat igen, smög jag mig intill min
mor enligt min gamla vana, nu bruten sedan länge, och satt med mina armar om hennes lif, och min lilla röda
kind mjot hennes axel, och än en gång kände jag, hur hennes vackra hår föll ned öfver mig — som en ängels
vinge, tänkte jag — och jag var verkligen mycket lycklig.

När jag nu satt där och stirrade på elden och' tyckte mig se bilder i de glödheta kolen, föreföll det mig nästan,
som om jag aldrig varit borta, och som om mr. och miss Murdstone varit bland de där bilderna, som skulle
försvinna sedan elden brunnit ut. Det enda verkliga af alla mina minnen var min mor, Peggotty och jag.

Peggotty stoppade på en strumpa så länge hon kunde se och satt sedan med strumpan dragen öfver vänstra
handen som en handske och med stoppnålen i den högra, färdig att fortsätta stoppningen, så fort en liten låga



flammade upp. Jag kan inte begripa hvems strumporna voro, som Peggotty stoppade eller hvarifrån ett så
oändligt förråd af trasiga strumpor kom. Från min spädaste barndom minns jag henne upptagen af detta slags
handarbete, aldrig af något annat.138

»Jag undrar just», sade Peggotty, som ibland fick sina anfall af undran med afseende på de mest fjärr-liggande
föremål, »jag undrar just hvad det blifvit af Davys grandtant.»

»Bevara mig väl, kära Peggotty», sade min mor, väckt ur sina drömmerier, »hvad pratar du för dumheter ?»

»Jo, kära fru, det undrar jag verkligen», sade Peggotty.

»Hur kom du att tänka på henne?» frågade min mor. »Har du då ingenting annat att tänka på?»

»jag vet inte hur det kommer sig», sade Peggotty, »men det är väl för att jag är dum, som mitt hufvud aldrig valt
sitt folk efter godtfinnande. De komma och gå eller hvarken komma eller gå efter eget behag. Jag undrar hvad
det blifvit af henne.»

»Så underlig du är, Peggotty», gentog min mor. »Man skulle nästan tro, att du önskade, att hon åter kom hit på
besök.»

»Det förbjude Gud!» utbrast Peggotty.

»Var då snäll och tala inte om ett så obehagligt ämne», sade min mor. »Miss Betsey sitter nog instängd i sin villa
vid hafvet och stannar väl där. I alla händelser är det inte troligt, att hon kommer att vidare besvära oss.»

»Nej», mumlade Peggotty, »det är väl inte alls troligt. Jag undrar, om hon lämnar efter sig något till Davy, ifall
hon dör.»

»Nej, vet du, Peggotty», utbrast min mor, »nu är du verkligen alltför orimlig. Du vet ju hur förargad hon blef för
att den stackars älskade gossen kom till världen.»

»Och det är väl inte troligt, att hon skulle vara sinnad att förlåta honom nu», insinuerade Peggotty.

»Hvarför skulle hon vara sinnad att förlåta honom nu?» inföll min mor med skärpa.

»Nu då han fått en bror, menar jag», sade Peggotty.

Min mor började strax gråta och undrade, hur Peggotty kunde våga säga någonting sådant.139

»Liksom öm den där lilla oskyldiga varelsen i sin vagga någonsin gjort dig eller någon annan något ondt, du
afundsjuka människa!» sade hon. »Det är så godt att du går och gifter dig med formannen. Hvarför gör du inte
det?»

»För att det skulle glädja miss Murdstone», svarade Peggotty.

»Hvad du har för ett elakt sinne, Peggotty!» sade min mor. »Du är så afundsjuk på miss Murdstone, att det är
riktigt löjligt. Du skulle väl själf vilja ha hand om alla nycklarna och ta fram allting, kan jag tro. Det skulle inte
förvåna mig, om du ville det. Och ändå vet du, att hon bara gör det af välvilja och i de bästa afsikter. Det vet du,
Peggotty, det vet du alltför väl!»

Peggotty mumlade någonting, som lät som: »Jag ger katten hennes afsikter!» och tillade, att det vore bättre, om
hon höll inne med dem.

»Jag vet hvad du menar, du stygga Peggotty», (sadje min mor. »Jag förstår dig mycket väl. Du vet, att jag gör
det, och det förvånar mig, att du inte rodnar upp öfver öronen. Men en sak i sänder! Nu är det fråga om miss
Murdstone, Peggotty, och det kommer du inte ifrån. Har du inte hört henne säga (otaliga gånger, att hon tycker,
att jag är alldeles för tanklös och alldeles för — för —»

»Vacker», föreslog Peggotty.

»Nåja», återtog min mor halft leende, »och om hion säger det, så är det väl inte mitt fel?»



»Nej, det påstår väl ingen», sade Peggotty.

»Jag vill verkligen hoppas det», återtog min mor. »Har du inte hört henne säga otaliga gånger, att hon för den
skull vill bespara mig åtskilliga bestyr, som hon inte tycker jag passar för och som jag inte själf vet om jag passar
för; och är hon inte uppe både bitti och sent, och är hon inte i ständig rörelse — och gör hon inte allt möjligt och
springer och snokar i alla vrår, i kolkällare och skafferier och jag vet inte allt hvar, där det Inte kan vara vidare
ånge-140

nämt — och vill du låta påskina, att det inte ligger en viss hängifvenhet i det?»

»Jag vill inte låta påskina någonting», sade Peggotty.

»Jo, det vill du, Peggotty», förklarade min mor. »Du gör aldrig annat, utom dina sysslor. Jämt och ständigt
kommer du med dina anspelningar. Det är ditt största nöje. Och när du talar om mr. Murd-stones goda afsikter
—»

»Dem har jag aldrig talat om», sade Peggotty.

»Nej, Peggotty», återtog min mor, »men du anspelade på dem. Det var ju det, jag sade dig nyss. Det är just det
värsta med dig. Du kan inte låta bli att antyda och anspela. Jag sade genast, att jag förstod dig, och nu ser du, att
jag gjorde det. När du talar om mr. Murdstones goda afsikter och låtsas förakta dem — ty att du gör det af
hjärtat, Peggotty, det vill jag inte tro — så är du lika så öfvertygad som jag om hur goda de äro, och hur de
utgöra driffjädern till alla hans handlingar. Om han tyckes ha varit något Sträng mot en viss person, Peggotty —
du förstår nog och det förstår Davy med, att jag inte menar någon här närvarande — så är det uteslutande af det
skäl, frtt han anser det lända till en viss persons bästa. Naturligtvis älskar han för min skull en viss person och'
handlar uteslutande af omsorg om en viss persons sanna väl. Det kan han bättre bedöma än jag, ty jag vet alltför
väl, att jag är en svag, tanklös, barnslig kvinna och att han är en fast, tänkande och allvarlig man. Och han gör sig
mycket besvär med mig» — här smögo sig tårar, alstrade af hennes ömsinta natur, utför hennes kinder — »och
jag borde vara honom mycket tacksam och undergifven, till och med i mina tankar. Och när jag inte är det,
Peggotty, så sörjer jag och gör mig förebråelser och känner mig oviss i hjärtat och vet inte hvad jag skall göra.»

Peggotty satt med hakan mot strumpfoten och stirrade tyst i elden.

»Se så», Peggotty», sade min mor och ändrade ton, »inte är det värdt, att vi tvista med hvarandra, det ståri4i

jag inte ut med. Jag vet, att du ar min uppriktiga vän, om jag har någon sådan i lifvet. När jag kallar dig en löjlig
varelse eller en retsam toka eller någonting i den vägen, Peggotty, menar jag bara, att du är min sanna vän, och
att du varit det alltsedan den aftonen då mr. Copperfield första gången förde mig hit och du kom till grinden och
mötte mig.»

Peggotty var inte sen att gå in på det och bekräftade vänskapsfördraget med en af sina hjärtligaste kramningar.
Jag tror, att jag redan då anade rätta halten af detta samtal; nu är jag fullt säker på att den trogna tjänarinnan gaf
uppslag till det och utförde sin andel däraf, blott för att min mor skulle få trösta sig med det lilla självmotsägande
tal hon hållit. Och afsikten visade sig framgångsrik, ty jag minns, att min mor syntes mindre orolig under
aftonens återstående del, och att Peggotty gaf mindre akt på henne.

Sedan vi druckit vårt te, glöden täckts med aska och ljusen blifvit putsade, läste jag för Peggotty ett kapitel ur
krokodilboken, till upplifvande af gamla Iminnen. Hon tog fram den ur fickan — jag vet inte, om den legat där
hela tiden — och så talade vi om Salem House, hvilket återförde mig till Steerforth, som var mitt älsklingsämne.
Vi voro mycket lyckliga, och den aftonen, såsom varande den sista i sitt slag och bestämd att för alltid afsluta
den delen af mitt lif, går aldrig ur mitt minne.

Klockan var nära tio, innan vi hörde rullandet af vagnshjul. Dä reste vi oss alla upp, och min mor skyndade sig
att säga, att som det var så pass sent, och mr. och miss Murdstone ansågo, att barn borde lägga sig tidigt, var det
bäst, att jag gick till sängs. Jag kysste henne, tog mitt ljus och gick upp, innan; de kommit in. I min barnsliga
fantasi föreföll det mig, då jag gick uppför trappan till rummet, där jag suttit instängd, som om de till huset



medfört ett kallt luftdrag, som blåste bort den gamla kära hemkänslan, som om den varit ett lätt dun.

Jag kände det kusligt att följande morgon gå142

ned till frukosten, ty jag hade inte sett mr. Murdstone sedan den dag, då jag begått min ödesdigra förbrytelse.
Men som det emellertid måste göras, gick jag, efter att ha varit på väg och vändt om på tåspetsarna ett par tre
gånger, dit ned och trädde in i hvardagsrummet.

Han stod med ryggen vand åt eldbrasan, under det att miss Murdstone lade på te. Han såg stadigt på mig, då jag
kom in, men gaf intet tecken af igenkännande.

Efter ett ögonblicks förvirring gick jag fram till honom och sade: »Jag ber om förlåtelse, sir. Jag är mycket
ledsen för hvad jag gjort och hoppas, att ni förlåter mig.»

»Det gläder mig att höra, att du är ledsen, David», svarade han.

Den hand han räckte mig var densamma jag bitit. Jag kunde inte låta bli att ett ögonblick se på en röd fläck på
den, som syntes än. Själf blef jag ändå rödare, när jag mötte den mörka blicken i hans öga.

»Hur står det till, madame?» sade jag till miss Murdstone.

»Åh, är du där?» suckade miss Murdstone och stack åt mig tedosslefven i stället för sina fingrar. »Hur länge
räcka ferierna?»

»En månad, madame.»

»Räknadt från?»

»Från i dag, madame.»

»Jaså!» sade miss Murdstone. »Alltså afräknas den har dagen.»

Hon höll förteckning öfver lof dagarna och strök dagligen en på detta sätt. Hon gjorde det med mörk uppsyn, tills
hon kom till tio, men efter att ha kommit in på de tvåsiffriga talen blef hon mera förhoppningsfull, och då tiden
fortskred, nästan skämtsam.

Redan första dagen hade jag den olyckan att försätta henne, som i allmänhet icke var lättskrämd, i' ett tillstånd af
den häftigaste förskräckelse. Jag kom in i rummet, där hon och min mor sutto, och som det lilla, endast några
veckor gamla barnet låg143

i min mors knä, tog jag det mycket försiktigt i mina armar. Då skrek miss Murdstone till så häftigt, att jag så när
släppt den lille.

»Hvad är det, goda Jane?» utbrast min mor.

»Men ser du då inte, Clara?» skrek miss Murdstone.

»Hvad skulle jag se, bästa Jane ?» frågade min mor. »Hvad är det?»

»Han har ju tagit det!» skrek miss Murdstone. »Pojken har tagit barnet.»

Hon var alldeles tillintetgjord af förfäran, men samlade sig åter för att rusa på mig och taga lindebarnet ur mina
armar. Men så var hon nära att svimma igen och blef så sjuk, att de voro tvungna att ge henne ett glas
körsbärsbrännvin. Sedan hon hämtat sig, förbjöd hon mig strängeligen att under hvad förevändning som helst
taga i min bror; och min stackars mor, som efter hvad jag kunde se, var af annan mening, bekräftade förbudet
genom att säga : »Det har du nog rätt i, bästa Jane.»

Vid ett annat tillfälle, då vi tre voro tillsammans, var återigen det kära lilla barnet, som jag höll mycket af för vår
mors skull, anledning till att miss Murdstone blef högst förgrymmad. Min mor, som betraktat den lilles ögon, när
han låg i hennes knä, sade: 1

»Davy, kom hit!» och så såg hon på mina ögon.



Jag märkte, att miss Murdstone lade ifrån sig pärlorna.

»Jag försäkrar», sade min mor helt sakta, »att de äro alldeles lika. De äro väl mina. De ha samma färg som mina.
Men hvad de äro underbart lika.»

»Hvad talar du om, Clara?» frågade miss Murdstone. i i |

»Jo, bästa Jane», stammade min mor, litet förlägen till följd af den barska tonen i frågan, »jag tycker, att den
lilles ögon och Davys äro alldeles lika.

»Clara!» sade miss Murdstone och reste sig upp med harm, »ibland är du då ett riktigt sjåp.»144

»Min bästa Jane», invände min mor.

»Ja, ett riktigt sjåp», sade miss Murdstone. »Inte skulle det falla någon annan in att jämföra min brors barn med
din pojke. De äro inte alls lika. De äro fullkomligt olika. De äro absolut olika i alla afseenden. Och det hoppas
jag de alltid skola förblifva. Jag vill inte sitta här och höra på sådana jämförelser.» Och så marscherade hon ut ur
rummet och smällde igen dörren efter sig.

Kort sagt, jag var inte någon favorit hos miss Murdstone. Kort sagt, jag var inte någon favorit, hjos någon där,
inte ens hos mig själf, ty de som tyckte om mig kunde inte visa det, och de som inte tyckte om mig visade det så
tydligt, att jag hade ett pinsamt medvetande om att alltid förefalla tvungen, tölpaktig och tråkig.

Jag kände, att jag verkade lika obehagligt på dem som de på mig. Om jag kom in i rummet där de voro, och de
pratade med hvarandra och min mor föreföll glad, lade sig ett oroligt moln öfver hennes ansikte från den sekund
hon fick se mig. Om mr. Murdstone var vid sitt bästa lynne, hejdades det vid min åsyn, om miss Murdstone var
vid sitt sämsta, förvärrades det. Jag hade nog iaktagelseförmåga att märka, att min mor alltid blef offret, att hon
var rädd att tala till mig eller vara vänlig mot mig för att inte stöta dem, och sedan få sig en förebråelse, att hon
inte bara gick i ständig bäfvan för att själf gifva anstöt utan äfven för att jag skulle göra det,, och att hon oroligt
följde deras blickar, så fort jagi rörde mig.

Jag beslöt därför att så mycket som möjligt hålla tnig ur vägen för dem, och mången kall dag har jag hört
kyrkklockorna slå timmarna, då jag suttit i mitt otrefliga sofrum, iklädd min lilla öfverrock och fördjupad i en
bok.

Om kvällarna gick jag ibland och satte mig hos Peggotty i köket. Där trifdes jag och kunde utan fruktan vara mig
själf. Men ingendera af dessa utvägar gillades af de maktägande, och det begär att145

plåga, som rådde bos dem, satte p för dem båda. Jag ansågs ännu nödvändig vid min stackars mors träning, och
fick icke aflägsna mig, då jag kunde användas till hennes dressering.

»David», sade mr. Murdstone, då jag en dag efter intagen middag ämnade som vanligt lämna rummet, »det gör
mig ledsen att se, att du har ett buttert lynnne.»

»Tvär som en björn!» sade miss Murdstone.

Jag stod stilla med nedböjdt hufvud.

»Ser du, David», sade mr. Murdstone, »ett buttert och styfsint lynne är det värsta af allt.»

»Och denna gosses lynne», tillade hans syster, »är det trumpnaste och styf väste jag någonsin sett. Inte ens du,
min kära Clara, kan väl undgå att märka det ?»

»Ursäkta mig, bästa Jane», sade min mor, »men du blir väl inte ledsen på mig, snälla Jane, om jag säger, att jag
undrar, om du förstår Davy.»

»Jag skulle riktigt blygas för mig själf, Clara», sade miss Murdstone, »om jag inte kunde förstå den gossen så väl
som alla andra gossar. Jag gör inte anspråk på att vara djupsinnig, men vanligt sundt förnuft har jag väl ändå.»

»Naturligtvis, bästa Jane», genmälde min mor, »du har ett mycket klart hufvud —»



»Åh, visst inte! Säg inte det, Clara», inföll miss Murdstone harmset.

»Men det är jag säker på», återtog min mor, »och diet veta alla. Själf drar jag fördel däraf på många sätt —
åtminstone borde jag det — och ingen kan vara mera öfvertygad om den saken än jag. Därför yttrar jag mig
också med mycken tvekan, bästa Jane, det försäkrar jag dig.»

»Låt oss då antaga, att jag inte förstår gossen, Clara», sade miss Murdstone och ordnade de små bojorna kring
sina handleder. »Vi komma öfverens om att jag inte alls förstår honom. Han är för djup för mig. Men det är ju
möjligt, att min brors skarpsinnighet gör det möjligt för honom att genomskåda
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hans karaktär. Om jag inte misstar mig, yttrade sig min bror i detta ämne, då vi — föga taktfullt — afbröto
honom.»

»Jag tror, Clara», sade mr. Murdstone med låg allvarlig röst, »att de finnas, som bättre och lugnare kunna
bedöma denna fråga än du.»

»Edvard», svarade min mor blygt, »du förstår att bedöma alla frågor mycket bättre än jag. Både du och Jane göra
det. Jag sade bara —»

»Du sade bara någonting svagt och obetänkt», sade han. »Försök att inte göra om det, Clara, och gif noga akt på
dig.»

Min mors läppar rörde sig som om hon svarat: »Ja, älskade Edvard», men intet ljud hördes.

»Jag sade nyss, David, att det gör mig ledsen att se, att du har ett buttert lynne», sade mr. Murdstone och vände
stelt på hufvudet i det han riktade blicken på mig. »Ett sådant fel får inte utveckla sig under mina ögon utan att
jag försöker rätta det. Du är så god och ändrar dig i detta afseende. Vi skola göra hvad vi kunna för att hjälpa
dig.»

»Jag ber om förlåtelse, sir», sade jag, »men jag har visst inte velat vara butter sedan jag kom hem.»

»Försvara dig inte med en lögn!» röt han så häftigt, att jag såg hur min mor ofrivilligt räckte ut sin darrande hand
som för att träda emellan oss. »I din butter het har du dragit dig undan till ditt rum och suttit där, då du bort vara
med oss. Nu vet du en gång för alla, att jag vill, att du skall vara här och inte där. Vidare att du lyder, när du är
här. Du känner mig, David. Du gör som jag säger.»

Miss Murdstone lät höra ett hest skratt.

»Jag fordrar, att du uppför dig vördnadsfullt, vänligt och villigt mot mig», fortfor han, »mot miss Murdstone och
mot din mor. Jag vill inte att du, ett barn, skyr detta rum som om det vore pestsmittadt. Sätt dig.»

Han befallde mig som en hund, och jag lydde som en hund.

»Ännu ett», sade han. »Jag har märkt, att du147

tycker om tarfligt och simpelt sällskap. Du får inte umgås med tjänstfolket. Köket verkar ingen förbättring i de
många afseenden där du behöfver förbättras. Om den där kvinnan, som uppviglar dig, säger jag ingenting — då
du, Clara», hviskade han till min mor, »till följd af gamla förbindelser och ingrodd vana hyser en svaghet för
henne, som ännu inte öfvervunnos.»

»En alldeles oförklarlig svaghet!» utbrast miss Murdstone.

»Jag säger bara», återtog han och ställde åter talet till mig, »att jag ogillar, att du föredrar ett sådant sällskap som
Peggottys framför vårt, och det får inte fortfara. Du förstår mig ju nu, David, och du vet hvad följden blir, om du
inte lyder mig till punkt och pricka.»

Det visste jag — bättre än han trodde hvad min mor beträffade — och jag lydde honom till punkt och pricka. Jag
höll mig inte längre på mitt rum, tog inte längre min tillflykt till Peggotty, utan satt och hängde i förmaket dag ut,



dag in, längtande att det skulle bli afton, så att jag fick gå och lägga mig.

Hvilket odrägligt tvång var det inte för mig att timme efter timme sitta i samma ställning, rädd att röra en arm
eller ett ben, ty miss Murdstone klagade vid minsta anledning öfver att jag var så orolig, rädd att se mig om, ty
jag kunde då lätt råka ut för en ogillande blick, som i min skulle finna ytterligare anledning till klander. Hur
obeskrifligt tråkigt att sitta och lyssna till klockans tick-tack och' att se på miss Murdstones små glänsande
stålpärlor, då hon trädde upp dem. Och så undrade jag, om hon skulle bli gift och hur beskaffad den; olycklige
mannen då skulle vara. Och så räknade jag afdelningarna i spisornamenten, och så följde mina ögon
tapetmönstrets slingringar ända upp till taket.

Hvilka ensliga promenader företog jag icke i det ruskiga vintervädret på moddiga byvägar, och hvart jag gick,
hade jag förmaket med mig, och i det mr.148

och miss Murdstone: en öfverväldigande börda, som jag var tvungen att bära, en vaken mardröm, som inte ville
släppa mig, en tyngd, som tryckte på mitt förstånd och förslöade det.

Hvilka måltider intog jag inte under tystnad och med känsla af att det var en knif och en gaffel för mycket, och
de voro mina; en matlust för mycket, och det var min; en tallrik och en stol för mycket — äfven de mina; en
människovarelse för mycket, och det var jag!

Hvilka aftnar, då ljusen kommo in, och man väntade, att jag skulle sysselsätta mig, men jag icke vågade läsa i
någon rolig bok utan satt och pinades med någon krånglig lärobok i aritmetik; då mått- mål-och vikttabellerna
satte sig till melodierna »Rule Bri-tannia» och »Låt oss muntra vara» och inte ville stå stilla för att låta sig inläras
utan surrade genom hufvudet, in genom det ena örat, ut genom det andra.

Till hvilka gäspningar och små tupplurar gjorde jag mig inte skyldig, trots alla ansträngningar, ochl hur förskräckt
for jag inte upp ur en illa dold slummer. Ingen svarade, om jag någon gång sade någonting. Jag var som ett
tomrum, förbisedt af alla och likväl i vägen för alla. Hvilken lättnad då miss Murdstone hälsade klockans första
slag vid niotiden på aftonen och befallde mig att gå till sängs I

Så släpade sig mina fridagar fram, tills den morgon kom, då miss Murdstone sade: »Nu stryker jag sista dagen»
och räckte mig ferietidens sista tekopp.

Det kostade inte på mig att resa hemifrån. Jag hade försjunkit i ett slöhetstillstånd, men kvicknade vid något litet
när jag tänkte på Steerforth, fastän mr. Creakle hotande reste sig bakom honom. Återigen inställde sig mr. Barkis
vid grinden, återigen sade miss Murdstone med darrande röst, »Clara!» när min mor böjde sig ned öfver mig till
afsked.

Jag kysste henne och min lilla bror och var mycket ledsen då; men inte ledsen för att jag skulle resa, ty mellan oss
låg ett svalg, och vi voro alltid skilda åt. Det ar inte så mycket den omfamning, hon gaf149

mig, som fortlefver i mitt mirme, ehuru den var obeskrifligt öm, fastmera det som kom efter omfamningen.

Jag satt inne i formannens kärra, då jag hörde hlenne ropa mig. Jag såg ut, och hon stod ensam vid
trädgårdsgrinden och höll upp sitt lilla barn, så att jag skulle se det. Vädret var kallt och fullkomligt lugnt. Ej ett
här på hennes hufvud, ej ett veck i hennes klänning rörde sig, där hon stod och såg så oafvändt på mig, med
barnet lyft på armarna.

Så försvann hon. Så såg jag henne sedan i drömmen i skolan — tyst stående vid min säng, seende på mig lika
innerligt — lyftande barnet på sina armar.

KAP. IX.

Jag upplefver en minnesvärd födelsedag.

Jag förbigår allt, som tilldrog sig i skolan, tills det blef min födelsedag i mars. Jag minns ingenting annat än att
Steerforth var mera beundransvärd än någonsin. Han skulle lämna skolan vid terminens slut, var i mina ögon
mera frimodig och oemotståndlig än förr och följaktligen mera intagande. Men utom detta minns jag ingenting.



Den stora tilldragelse, som ristat in sig i mitt minne från den tiden, har uppslukat alla andra minnen och står
ensam kvar.

Det förefaller mig riktigt svårt att tro, att ett svalg om fulla två månader låg mellan min återkomst till Salem
House och den födelsedagen. Jag förstår bara, att det så faktiskt förhöll sig, emedan det måßte så vara. I annat
fall skulle jag ha trott^ 149

mig, som fortlefver i mitt mirme, ehuru den var obeskrifligt öm, fastmera det som kom efter omfamningen.

Jag satt inne i formannens kärra, då jag hörde hlenne ropa mig. Jag såg ut, och hon stod ensam vid
trädgårdsgrinden och höll upp sitt lilla barn, så att jag skulle se det. Vädret var kallt och fullkomligt lugnt. Ej ett
här på hennes hufvud, ej ett veck i hennes klänning rörde sig, där hon stod och såg så oafvändt på mig, med
barnet lyft på armarna.

Så försvann hon. Så såg jag henne sedan i drömmen i skolan — tyst stående vid min säng, seende på mig lika
innerligt — lyftande barnet på sina armar.

KAP. IX.

Jag upplefver en minnesvärd födelsedag.

Jag förbigår allt, som tilldrog sig i skolan, tills det blef min födelsedag i mars. Jag minns ingenting annat än att
Steerforth var mera beundransvärd än någonsin. Han skulle lämna skolan vid terminens slut, var i mina ögon
mera frimodig och oemotståndlig än förr och följaktligen mera intagande. Men utom detta minns jag ingenting.
Den stora tilldragelse, som ristat in sig i mitt minne från den tiden, har uppslukat alla andra minnen och står
ensam kvar.

Det förefaller mig riktigt svårt att tro, att ett svalg om fulla två månader låg mellan min återkomst till Salem
House och den födelsedagen. Jag förstår bara, att det så faktiskt förhöll sig, emedan det måßte så vara. I annat
fall skulle jag ha trott^150 1

att ingen mellanliggande tid existerade utan att den ena tilldragelsen följde tätt efter den andra.

Hur väl minns jag inte hurudan den dagen vari Jag känner lukten af dimman, som hängde öfver platsen ; jag
urskiljer rimfrosten, som spöklikt sticker fram genom den; jag känner hur mitt kallklibbiga hår faller ned på min
kind. Jag blickar framåt och ser skolsalens dunkla perspektiv, med ett fräsande talgljus här, ett annat där för att
lysa upp den töckniga morgonen, jag ser gossarnas andedräkt hvirfla sig som rök i kylan under det att de blåsa på
fingrarna och stampa med fötterna i golfvet.

Det var efter frukosten, och vi hade kallats in från lekplatsen, då mr. Sharp visade sig och sade-

»David Copperfield skall gå in i hvardagsrummet.»

Jag väntade en korg från Peggotty och lyste upp när jag hörde befallningen. Några af gossarna sade till mig, då
jag skyndsamt lämnade min plats, att inte glömma dem vid fördelningen af läckerheterna. >>Gör dig inte så
brådt, David», sade mr. Sharp, »gör dig inte så brådt min gosse.»

Om jag gifvit akt därpå, skulle den medlidsamma ton, i hvilken han uttalade orden, förvånat mig. Men det tänkte
jag inte på förrän efteråt. Jag skyndade till hvardagsrummet, och där fann jag mr. Creakle, sittande vid sin frukost
med käppen och tidningen framför sig, och mrs. Creakle med, ett bref i handen. Men ingen korg.

»David Copperfield», sade mrs. Creakle, i det hon ledde mig till en soffa och satte sig bredvid mig. »Jag vill tala
med dig om någonting viktigt. Jag har någonting att säga dig, mitt barn.»

Mr. Creakle, som jag naturligtvis såg på, skakade på hufvudet utan att se på mig och kväfde en suck med en
väldig smörgåsbit.

»Du är för ung att veta hur föränderligt allt är har i världen», sade mrs. Creakle, »och huru människorna lämna
den. Men det måste vi alla lära, David; somliga af oss lära det som barn, andra som gamla, somliga vid alla



tidpunkter i lifvet.»i5i

Jag såg allvarligt på henne.

»Säg mig», sade mrs. Creakle efter en paus, »voro alla friska, när du reste hemifrån vid loftidens slut?»

Jag darrade utan att riktigt veta hvarför och fortfor att allvarligt se på henne utan att göra något försök att svara.

»Jag frågar därför», sade hon, »at*- jag med stor ledsnad måste säga dig, att jag i dag fått veta, att din mamma är
mycket sjuk.»

En dimma uppsteg mellan mrs. Creakle och mig, och hennes gestalt tycktes ett ögonblick röra sig däri. Men så
störtade brännheta tårar från mina ögon, och allt blef åter stilla.

»Hon är mycket farligt sjuk», tillade hon.

Nu visste jag allt.

»Hon är död.»

Det behöfde ingen säga mig. Jag hade redan uppgifvit ett tröstlöst anskri och kände mig stå ensam i den vida
världen.

Hon var mycket god mot mig. Hon höll mig kvar inne hos sig hela dagen och lämnade mig stundtals ensam; och
jag grät och tröttade ut mig, så att jag somnade, och så vaknade jag och grät igen. Då jag inte längre kunde gråta,
började jag tänka; men då blef beklämningen på bröstet allra tyngst och min sorg en dof smärta, som af intet
kunde lindras.

Och dock voro mina tankar så fladdrande; de fixerade sig icke på den olycka, som tyngde mitt hjärta, utan irrade
hit och dit. Jag tänkte på att vårt hus var stängdt och tyst. Jag tänkte på det späda barnet, om hvilket mrs. Creakle
sagt, att det på sista tiden aftynat så att de trodde, att äfven det skulle dö. Jag tänkte på min fars graf på
kyrkogården invid vårt hus och på att min mor skulle ligga under det träd, jag kände så väl. När jag blef ensam,
steg jag upp på en stol och tittade i spegeln för att se hur röda mina ögon voro, hur sorgset mitt ansikte. Och
sedan några timmar förgått och tårarna ej längre ville flöda, undrade jag, hvad152

jag skulle tänka på och hvad som skulle visa sig mest rörande när jag närmade mig hemmet, ty jag skulle få resa
hem till begrafningen. Jag minns, att jag kände att en viss värdighet vidlådde mig i förhållande till de andra
gossarna och att jag var viktig i min sorg.

Om någonsin ett barn erfarit en uppriktig sorg, så gjorde jag det likväl. Den nyss omnämnda viktigheten beredde
mig dock ett slags tillfredsställelse^ när jag på eftermiddagen hämtade luft på lekplanen, under det att gossarna
voro i skolan. Jag kände det som en utmärkelse, när de sågo på mig genom fönstren, på väg till lektionerna, och
mitt ansikte blef än sorgsnare, min gång långsammare. När läsningen var slut och de kommo ut och talade med
mig, tyckte jag, att det var en förtjänst hos mig att inte visa mig stolt mot någon af dem utan vara precis likadan
mot dem alla nu som förr.

Jag skulle resa hem följande dags afton — icke med postvagnen utan med den stora nattdiligensen, som kallades
Farmaren och hufvudsakligen anlitades af landtfolk för resor till mellanliggande stationer. Den aftonen
tjänstgjorde jag icke som berättare, och Traddles ville nödvändigt låna mig sin kudde. Jag vet inte hvad nytta han
trodde, att jag skulle ha af den, ty jag hade ju själf en kudde. Men det var det enda den stackars gossen hade att
låna mig utom ett brefpappersark, fullritadt med benrangel, och det skänkte han mig vid afskedet till lindring af
min sorg och befrämjande af min sinnesfrid.

Jag lämnade Salem House på eftermiddagen följande dag. Föga anade jag då, att det var för att aldrig återvända
dit. Vi färdades mycket långsamt hela natten och kommo icke till Yarmouth förrän klockan nio eller tio på
morgonen. Jag såg mig om efter mr. Barkis, men han fanns där inte. I hans ställe kom en liten fet, andfådd,
jovialisk gubbe i svart med rostfärgade bandrosetter vid knäbyxorna, svarta strumpor och bredskyggig hatt
flåsande fram till diligensfönstret och sade:153



»Är det master Copperfield?»

»Ja, sir.»

»Vill ni vara god och följa med mig, min unge herre», sade han i det han öppnade vagnsdörren. »Jag skall ha det
nöjet att föra er hem.»

Jag lade min hand i hans undrande hvem han var, och vi gingo tillsammans till en bod, belägen vid en trång gata
och med orden O mer, Klädes handlare, Skräddare, Hattstofferare, Begrafning s e nt reprenör målade öfver
dörren. Det var en kvaf och täppt liten bod, full af alla slags klädesplagg, sydda och osydda, och ett fönster var
upptaget af kastorhattar för både herrar och damer. Vi gingo in i en liten kammare bakom boden, där tre unga
flickor sutto och arbetade på en massa svarta tygsorter, hopade på bordet, under det att golfvet var beströdt med
lappar och afklippta tygbitar. En präktig brasa brann i rummet, som utmärkte sig för en tryckande lukt af varmt
krusflor — hvad det luktade, visste jag inte då, men nu vet jag det.

De tre unga flickorna, som tycktes vara flitiga och ha trefligt, lyfte sina hufvuden för att se på mig, och så
fortsatte de att arbeta, stick, stick, stick. Samtidigt hördes från en verkstad på andra sidan om den lilla gården ett
regelbundet hamrande, aldrig afvikande från melodien: Rat—tat-tat, Rat—tat-tat, Rat—tat-tat.

»Nåå», sade min ledsagare till en af de tre flickorna, »Hur går det, Minnie?»

»Vi få det nog färdigt till profningstiden», svarade hon gladt utan att se upp* »Var inte orolig för det, far.»

Mr. Omen tog af sig den bredbrättiga hatten och satte sig ned och flämtade. Han var så fet, att han fick lof att
flämta ut innan han kunde säga:

»Det är bra.»

»Far», sade Minnie skämtsamt, »du frustar som en riktig delfin.»

»Jag vet inte hur det kommer sig, mitt barn», sade han, »men det är nog sant.»154

»Jag skall saga, att du har det alldeles för bra», sade Minnie. »Du tar allting så lätt.»

»Hvad skulle det tjäna till att ta det annorlunda?» sade mr. Omer.

»Nej, det har du rätt i», genmälde dottern. »Vi ä' i allmänhet ganska glada här, Gud ske lof I Inte sant, far?»

»Jag vill hoppas det, mitt barn», sade mr. Omer. »Som jag nu hämtat andan, skall jag ta mått på den här unge
scholaris. Vill ni stiga ut i boden, master Copperfield ?»

Enligt mr. Omers önskan gick jag före honom, och sedan han visat mig en bunt kläde, som han sade var extra
supra och för godt att sörja annat än föräldrar med, förvissade han sig om mina dimensioner och antecknade dem
i en bok. Under denna sysselsättning fäste han min uppmärksamhet vid lagret, vid vissa mioder, som »nyss
kommit in» och vid andra, som »nyss blifvit aflagda.»

»Det där gör, att vi ofta förlora litet pengar», sade mr. Omer. »Men det förhåller sig med moderna som med
människorna. De komma, ingen vet när, hvarför eller huru, och de gå, ingen vet när, hvarför eller huru. Allt
liknar lifvet enligt min tanke, om man ser det ur den synpunkten.»

Jag var alldeles för bedröfvad att afhandla denna fråga, som kanhända under hvilka förhållanden som helst
öfverstigit min fattningsgåfva, och mr. Omer förde mig tillbaka in i bodkammaren, kippande efter andan på
vägen dit.

Och så ropade han utför en halsbrytande liten trappa bakom en dörr. »Kor» upp med teet och smörgåsarna !»
Efter en stund, då jag suttit och sett mig omkring och lyssnat till sömmandet inne i rummet och hamrandets
melodi från verkstaden, kom det rekvirerade på en bricka och visade sig vara ämnadt åt mig.

»Jag har varit bekant med er», sade mr. Omer efter att i några minuter ha gifvit akt på mig, som icke hunnit långt
med frukosten, enär allt dettaI SS



svarta förtog min matlust, »jag har varit bekant med er en lång tid, min unge vän.»

»Har ni det, sir ?»

»I hela ert lif», sade mr. Omer, »ja, jag kan säga, innan det började. Jag kände er far före er. Han var fem fot, nio
och en half tum lång, och han ligger i tjugufem fots mark.»

»Rat—tat-tat, Rat—tat-tat, Rat—tat-tat», kom det öfver gården.

»Han ligger i tjugufem fots mark, det är säkert det», sade mr. Omer helt förnöjdt. »Antingen var det han själf,
som bestämt det, eller hon, som önskade det — det minns jag inte.»

»Vet ni, hur det är med min lilla bror ?» frågade jag.

Mr. Omer skakade på hufvudet.

»Rat—-tat-tat, Rat—tat-tat, Rat—tat-tat.»

»Han hvilar i sin mors armar», sade han.

»Stackars liten! Är han död ?»

»Tag det inte alltför tungt», sade mr. Omer. »Ja, den lille är död.»

Mina sår gingo upp på nytt vid denna underrättelse. Jag lämnade frukosten, som jag knappast smakat, och gick
att hvila mitt hufvud mot ett annat bord, som stod i en vrå af det lilla rummet och som Minnie hastigt röjde af, för
att jag inte skulle fläcka sorgsakerna med mina tårar. Hon var en täck och vänlig flicka, och strök med mild hand
håret ur ögonen på mig. Men hon var mycket glad att nästan ha arbetet färdigt i så god tid, och hon var så olik
mig!

Bäst det var upphörde hamrandet, och en ung man med godt utseende kom öfver gården och steg in i rummet.
Han hade en hammare i handen och munnen full med småspik, som han måste taga ut, innan han kunde tala.

»Nå, Joram!» sade mr. Omer. »Hur går det för er ?»

»Jo, bra», sade Joram. »Färdigt, sir.»

Minnie rodnade litet, och de båda andra flickorna logo mot hvarandra.156

»Jaså, ni arbetade vid ljus i går aftse, då jag var på klubben ? Gjorde ni inte det ?» sade mr. Omer och blundade
på ena ögat.

»Jo», sade Joram, »efter ni sade, att vi skulle få göra en liten utflykt tillsammans, Minnie och jag — med er, ifall
arbetet blef färdigt —-»

»Jag trodde, ni alldeles skulle utesluta mig» sade mr. Omer och skrattade tills han började hosta.

»— Efter ni var så god och sade det», återtog den unge mannen, »så satte jag till af alla krafter, ser ni. Vill ni
säga mig, hvad ni tycker om det?»

»Det vill jag visst», sade mr. Omer. »Hör nu, min gosse», och han stannade och yände sig till mig; »skulle ni
vilja se er —

»Nej, far», inföll Minnie.

Jag kan inte säga hur jag visste, att det var min egen älskade moders likkista de gingo att beskåda, Jag hade
aldrig hört någon likkista slås ihop och, så vidt jag vet, hade jag aldrig sett någon; men under det att hamrandet
pågick, fick jag klart för mig hvad det betydde, och när den unge mannen kom in, visste jag alltför väl hvad han
haft för sig.

Som arbetet nu var färdigt, borstade de båda flickorna, hvilkas namn jag ej hört, trådarna och spin-ket från sina
klänningar och gingo sedan ut i bodenj att städa där och expediera kunderna. Minnie stannade kvar i
arbetsrummet för att vika ihop det förfärdigade och lägga ned det i två korgar. När hon gjorde detta, låg hon på



knä och gnolade på en glad melodi. Joram, som nog var hennes fästman, kom in och stal sig en kyss under det att
hon var sysselsatt därmed — han tycktes icke fästa minsta afseende vid mig — och han sade, att hennes far gått
efter åkdonet och att han själf måste skynda att göra sig färdig. Och så gick han igen; och hon lade ned sin
fingerborg och sin sax i fickan och stack en med svart tråd påträdd synål i klädningslifvet och satte nätt och
ordentligt på sig sina ytterkläder framför157

en liten bakom dörren hängande spegel, där jag kunde se afbildningen af hennes förnöjda ansikte.

Allt detta iakttog jag, där jag satt i vrån med hufvudet lutadt mot handen och tankarna sysslande med åtskilliga
ting. Vagnen höll kort därefter utanför boden, och sedan korgarna först blifvit instufvade, fick jag stiga på, och
de tre andra följde efter. Åkdonet var någonting midt emellan en trilla och en pianokärra, måladt i dyster färg och
draget af en svart häst. Det var godt utrymme för oss alla.

Jag tror aldrig i mitt lif jag erfarit en så underlig känsla som att sitta där med dem, minnas deras nyss afslutade
sysselsättningar och se dem njuta af utflykten. Jag var inte ond på dem men rädd för dem, som om jag blifvit
inkastad bland människor, med hvilka min natur ej hade något gemensamt. De voro mycket muntra. Den gamle
mannen satt på framsätet och körde, de båda unga sutto bakom honom, och så fort han talade till dem lutade de
sig fram på ömse sidor om hans trinda ansikte och voro mycket uppmärksamma mot honom. De hade nog också
talat till mig, om jag inte hållit mig undan. Nu satt jag och stirrade i mitt hörn, skrämd af deras kurtis och
munterhet, som dock var långt ifrån bullersam, och nästan förvånad öfver att deras hjärtans hårdhet icke
nedkallade någon dom öfver dem.

Nar de stannade för att låta hästen beta och sj|älfva åto, drucko och njöto af lifvet, kunde jag ej röra vid deras mat
utan förblef fastande. När vi kommo hem, gled jag så fort som möjligt ur åkdonet bakifrån, för att inte visa mig i
deras sällskap inför de där högtidliga fönstren, som blindt betraktade mig, likt slutna ögon, som en gång kunnat
se. Jag hade visst inte behöft undra hur jag vid hemkomsten skulle röras till tårar — jag såg ju fönstret i min
mors rum och bredvid detta det fönster, som i lyckligare tider varit mitt!

Jag var i Peggottys armar, innan jag hunnit till porten, och hon förde in mig i byggningen. Hennes sorg brast ut,
då hon först fick se mig, men hon58

behärskade deri snart, talade i hviskningar och gick sakta, som om de döda kunnat störas. Hon hade inte varit i
säng på länge, det kom jag under fund med. Än satt hon uppe och vakade om nätterna. Så länge den stackars söta
frun var ofvan jord, ville hon inte öfverge henne, sade hon.

Mr. Murdstone tog ingen notis om mig, när jag kolm in i förmaket, utan satt framför eldbrasan tyst gråtande och
funderande i sin länstol. Miss Murdstone, som var upptagen vid sitt skrifbord, hvilket var betäckt med papper och
bref, räckte mig sina kalla fingerspetsar och frågade i en järnhård hviskning, om man tagit mått af mig till
sorgkläder.

Jag svarade ja.

»Och dina skjortor?» sade miss Murdstone, »har du dem med dig hem?»

»Ja, madame, jag har alla mina kläder hem med mig.»

Detta var all den tröst hennes fasthet täcktes beskära mig. Jag tviflar inte på att hon fann ett utsökt nöje i att vid
ett sådant tillfälle ådagalägga hvad hon kallade sin själfbehärskning och fasthet, sin själastyrka och sitt förstånd
jämte alla andra diaboliska egenskaper, som ingingo i hennes karaktärskatalog. Hon var särskildt stolt öfver sina
affärsanlag, och hon visade dem nu genom att reducera allt till poster och siffror utan att låta sig uppröras af
något. Hela den| dagen och från morgon till kväll den följande satt hon vid sitt skrifbord, lugnt raspande med en
hård penna och talande i samma orubbliga hviskning till alla. Aldrig veknade en muskel i hennes ansikte, aldrig
mildrades en ton i hennes röst, aldrig var något i hennes klädsel på minsta sätt i olag.

Hennes bror tog emellanåt en bok, men aldrig såg jag honom läsa i den. Han öppnade den, och det såg ut som om
han läst, men han kunde sitta en timme utan att vända bladet och så lägga den, ifrån sig och börja att gå fram och



tillbaka i rummet. Jag brukade sitta med händerna i kors och se på honom, timme efter timme räknande hans
steg.159

Han talade sällan till henne, aldrig till mig. Undantagandes klockorna, tycktes han vara det enda oroliga
föremålet i hela detta orörliga hus.

Under dessa dagar, som föregingo begrafningen, fcåg jag sällan Peggotty, utom då jag gick uppför eller nedför
trappan, ty då fann jag henne alltid nära det rum där min mor och det lilla barnet lågo, och om kvällarna kom hon
alltid in till mig och satt vid min hufvudgärd tills jag somnade. En eller två dagar före begrafningen — jag tror att
det var så, fastän jag inte vet det, ty ingenting markerade tiden, och alltsammans står så oredigt för mig — ledde
hon mig ditin. Jag minns bara, att under något hvitt täckelse på sängen, omgifvet af allt möjligt rent och friskt,
låg hvad som syntes mig vara husets förkroppsligade, gripande tystnad. Då Peggotty sakta ville vika tillbaka
täckelset, ropade jag: »O nej, nej!» och hindrade henne.

Om begrafningen varit i går, kunde jag ej minnas den bättre. Luften i bästa förmaket då jag gick in genom
dörren, den klart brinnande elden, vinets färg i karaffinerna, mönstren på glas och tallrikar, den behagliga
tårtlukten, lukten af miss Murdstones klänning och våra svarta kläder. Mr. Chillip är i rummet och kommer och
talar till mig.

»Hur står det till med master David ?» frågar han vänligt.

Det kan jag inte svara på. Jag räcker honom: handen, och han behåller den i sin.

»Ja, så är det», säger mr. Chillip och ler ödmjukt fastän någonting fuktigt glänser i hans ögon. »Våra små vänner
växa upp omkring oss. De växa så att vi knappt kunna känna igen dem, madame.»

Detta till miss Murdstone, som icke svarar.

»Vuxit till sig betydligt, inte sant ?» säger mr. Chillip.

Miss Murdstone svarar endast med att rynka ögonbrynen och stelt böja hufvudet. Mr. Chillip känneri6o

sig afsnäst, tar mig med sig bort i en vrå och öppnar ej åter munnen.

Jag märker detta liksom allt annat som passerar, inte för att jag bryr mig om det eller intresserar mig för något,
sedan jag kommit hem. Och nu börjar klockringningen, och mr. Omer och en till komma för att ordna oss.
Peggotty har talat om, att de som följt min far till samma graf blifvit uppställda i samma rum.

Det är bara mr. Murdstone, vår granne mr. Gray-per, mr. Chillip och jag. När vi kommit ut genom porten, finna
vi bärarne med deras börda i trädgården, och de gå före oss utför gången, förbi almarna och genom grinden, in på
kyrkogården, där jag så ofta hört foglarna sjunga om sommarmorgnarna.

Vi stå kring grafven. Dagen synes mig olik alla andra dagar, solljuset af en annan, dystrare färg. En högtidlig
tystnad råder. Vi ha fört den med oss hemifrån jämte det som hvilar i mullen; och under det att vi stå där
barhufvade, hör jag prästens röst, som ljuder så aflägset i fria luften och dock så tydligt och klart, då den uttalar
orden: »Jag är uppståndelsen och lifvet, säger Herren!» Då hör jag snyftningar, och afskild från hopen ser jag den
goda och trogna tjänarinnan, som jag håller mest af bland alla lefvande varelser och till hvilken jag är viss om att
det en gång skall sägas : »Gå in i din Herres glädje.»

Det är många bekanta ansikten i den lilla hopen; ansikten, som jag sett i kyrkan och undrat hvilka de voro,
ansikten som sett min mor, då hon i sin ungdoms fägring kom till byn. Men jag bryr mig inte om dem, jag frågar
inte efter någonting annat än min sorg, och dock ser jag och känner igen dem alla. Till och med där borta i
bakgrunden ser jag Minnie stå och se på, jag ser, att hennes öga riktats på hennes tillbedjare, som står i min
närhet.

Nu är akten slut och grafven igenkastad och vi vända oss om för att gå. Framför oss ligger vårt hus, så täckt och
oförändradt, i mitt sinne så förbundet med min unga uppfattning af det som nu är förbi,161



att all min föregående sorg varit som ett intet mot den som framkallas däraf. Men de taga mig med sig, och mr.
Chillip talar till mig, och när vi komma hem, ger han mig litet vatten att dricka, och när jag ber honom om
tillåtelse att gå upp på mitt rum, säger han mig farväl med en kvinnas mildhet.

Allt detta är som om det varit i går. Tilldragelser af senare data ha flutit ifrån mig till den strand, där en gång allt
det förgätna åter skall visa sig, men detta står för mig som en hög klippa i oceanen.

Jag visste, att Peggotty skulle komma till mig i mitt rum. Den rådande sabbatsstillheten — jag har glömt att säga,
att dagen var så lik en söndag — passade oss båda. Hon satte sig bredvid mig på min lilla säng, och med min
hand i sin, stundom förande den till sina läppar, stundom ömt strykande den, som om hon tröstat min lilla bror,
berättade hon mig på sitt eget sätt allt hvad hon hade att berätta om det skedda.

»Hon hade inte varit frisk på länge», sade Peggotty. »Hon kände sig så oviss i sitt sinne och var inte lycklig. Då
hennes lilla barn föddes, trodde jag först, att hon skulle bli bättre, men hon blef i stället klenare, och krafterna
aftogo litet för hvar dag. Hon satt gärna ensam innan hon fick sin lilla gosse, och då grät hon; men sedan brukade
hon sjunga för honom — så sakta, att jag en gång tänkte, när jag hörde henne, att det var som en röst i luften,
som sväfvade bort.

Jag tror nästan hon blef skyggare och räddare på sista tiden, och att ett hårdt ord för henne kändes som ett slag.
Men mot mig var hon sig alltid lik. Hon förändrade sig aldrig mot sin enfaldiga Peggotty, nej, det gjorde hon
aldrig.»

Här stannade Peggotty och slog helt sakta med sin hand mot min några sekunder.

j»Sista gången jag såg henne sig lik som förr, var den afton då ni kom hem, min rara gosse. Den; dag då ni reste,
sade hon till mig: 'Jag får aldrig
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se min älskade gosse igen. Någonting säger mig det, och jag vet, att det ar sant.' ; Hon försökte nog att hålla sig
uppe efteråt också,

| och ofta då de sade henne, att hon var glad och

tanklös, låtsade hon vara det, men allt sådant hörde då till det förflutna. Hon sade aldrig sin man, hvad hon sagt
mig— hon var rädd att säga det till någon annan — men en afton, ungefär en vecka innan det hände, sade hon till
honom: 'Bäste Edvard, jag tror jag dör.'

'Nu är det sagt Peggotty', berättade hon för mig, då jag hjälpte henne att lägga sig den kvällen. 'Han kommer att
tro det mer och mer under de i närmaste dagarna, min stackars man, och så är det

slut. Jag är så trött. Om detta är sömn, så sitt i hos mig medan jag sofver. Gå inte ifrån mig. Gud

välsigne båda mina barn! Gud skydde och bevare min ( faderlösa gosse!'

> Och se'n lämnade jag henne aldrig», sade Peg-

gotty. »Ofta talade hon med dem därnere, ty hon höll af dem; hon stod ej ut med att inte hålla af dem hon hade
omkring sig — men när de lämnade henne, v|ände hon sig alltid till mig, som om det varit ro där Peggotty var,
och aldrig somnade hon annat än med mig i sin närhet.

Sista aftonen hon lefde, kysste hon mig och sade: 'Skulle mitt lilla barn också dö, Peggotty, så lägg honom i mina
armar och begraf oss tillsammans'. — Detta skedde, ty han öfverlefde henne ej längre 1 än en dag. 'Låt min egen,
älskade gosse följa oss

! till vårt hvilorum', sade hon, och säg honom, att

hans mor, då hon låg här, välsignade honom inte en men tusen gånger.'»

Åter blef det tyst, åter klappade hon mig på handen.



»Det var tämligen långt lidet på natten, då hon bad mig att få dricka, och sedan hon druckit, såg hon på mig och
log så vackert, den älskade, så tåligt!

Dagen hade grytt, och solen höll på att gå upp, då163

hon talade om hur god och hänsynsfull mr. Copperfield, alltid varit mot henne, och hur han haft fördrag med
henne och sagt henne, då hon själf tyckte, att hon vjar oförståndig, att ett älskande hjärta är både bättre och
starkare än vishet, och att han skattade sig lycklig att äga hennes. 'Kära Peggotty', sade hon sedan, 'flytta mig
närmare till dig' — ty hon var mycket friatt. 'Lägg din kära arm under min hals', sade hon, 'och vänd mig mot dig,
ty ditt ansikte håller på att försvinna, och jag vill ha det nära mig'. Jag gjorde som hon bad mig, och, o Davy, nu
var den stunden inne, då mina första afskedsord till er besannade sig och hon var glad att få lägga sitt stackars
hufvud på sin dumma, stygga gamla Peggottys arm — och hon dog som ett barn, som faller i sömn!»

Så slutade Peggottys redogörelse. Från den stund jag fått höra om min mors död, försvann all tanke på henne,
sådan hon varit sista tiden, ur mitt minne. Från det ögonblicket mindes jag henne endast som iden unga modern
af mina första intryck, som plägat vira sina glänsande lockar om fingrarna och dansa med mig i skymningen inne
i hvardagsrummet. Hvad Peggotty nu berättade mig var så långt ifrån att återföra mig till den senare perioden, att
det tvärtom ytterligare i mitt sinne befäste den tidigare bilden. Det kan låta underligt, men det är sant. I
dödsstunden sväfvade ;hon tillbaka till sin lugna, ostörda ungdom och utplånade allt det öfriga.

Den moder, som låg i grafven, var min späda ålders moder; den lilla varelsen i hennes armar var jag själf, sådan
jag en gång varit, för alltid vaggad till ro vid hennes bröst. KAP. X.

Jag blir försummad och försörjd.

Det första miss Murdstone gjorde efter den sorgliga högtidsdagens slut, då ljuset åter strömmade in genom
fönstret, var att säga upp Peggotty till afflytt-ning om en månad. Hur motbjudande tjänsten där i huset i och för
sig föreföll Peggotty, tror jag dock, ajtt bon af tillgifvenhet för mig hellre bibehållit den än tagit någon annan i
hela världen. Hon sade mig, att vi måste skiljas och sade mig skälet, och vi beklagade hvarandra af hjärtat.

Angående mig och min framtid sades icke ett ord, togs icke ett steg. Jag tror, att det skulle ha gladt dem om de
också kunnat bli af med mig på en månads uppsägning. En gång tog jag mod till mig och frågade miss
Murdstone när jag skulle fara tillbaka till skolan, och hon svarade helt kort, att hon inte trodde, att jag komme att
fara tillbaka dit någon gång. Mera fick jag inte veta. Jag ville bra gärna få klart för mig hvad man tänkte göra
med mig, och det ville Peggotty också, men hvarken hon eller jag kunde skaffa oss några underrättelser om den
saken.

Det var en omständighet i mitt dåvarande lif, som fastän den befriade mig från stundliga obehag likväl var ägnad
att väcka oro för framtiden, så vida jag varit i stånd att uppfatta saken rätt. Och det var denna: det tvång jag varit
underkastad förr hade nu alldeles upphört. Det var så .långt ifrån, att man fordrade, att jag skulle sitta inne i
förmaket och hänga, att tvärtom miss Murdstone vid åtskilliga tillfällen, då jag tagit plats där, medelst en
rynkning på ögon-65

brynen gaf mig tecken att gå min väg. Det var så långt ifrån att man förbjöd mig att umgås med Peggotty, att
man, utom då jag var i mr. Murdstones» sällskap, aldrig brydde sig om hvar jag höll hus. I början fruktade jag
dagligen, att han åter skulle taga hand om min uppfostran eller att miss Murdstone skulle ägna sig däråt; men
snart insåg jag, att dessa farhågor voro ogrundade, och att det enda jag hade att befara var att bli försummad.

Jag kan inte erinra mig, att denna upptäckt smärtade mig mycket just då. Jag var yr i hufvudet till följd af det slag
som drabbat mig genom min moders död och nästan okänslig för mindre betydande förhållanden. Det hände mig
verkligen att en och annan gång fundera på möjligheten af att hädanefter hvarken få omvårdnad eller
undervisning; jag tänkte mig, att jag då kanske skulle bli en modstulen slusk, som gick omkring och dref i
bygden; jag tänkte mig äfven att möjligen kunna undgå en sådan framtid genom att i likhet med hjälten i en
roman begifva mig ut i världen att söka min lycka; men det där var öfvergående visioner, vackra drömmar, som
jag ibland satt och betraktade, som om de varit svagt tecknade eller skrifna på väggen i mitt rum och som



fördunstade, lämnande den lika tom igen.

»Peggotty», hviskade jag tankfullt en afton, då jag satt och värmde händerna vid kökselden, »mr. Murdstone
tycker mindre om mig än någonsin. Han har just aldrig tyckt mycket om mig, Peggotty, men nu vill han helst
slippa se mig, om han kan.»

»Det är kanske sorgen», sade Peggotty och strök mitt hår.

»Ja men, Peggotty, jag är sorgsen, jag också. Trodde jag, att det var hans sorg, som gjorde det, skulle jag inte alls
undra därpå. Men det är inte det, det är inte det.»

»Hur kan ni veta, att det inte är det ?» frågade Peggotty efter en paus.

»Ah, hans sorg är någonting helt annat, olikt detta.166

Nu är han sorgsen, där han sitter framför spiselelden med miss Murdstone; men komme jag in, skulle han bli
något annat därjämte.»

»Hvad då då?» frågade Peggotty.

»Han skulle bli ond», svarade jag och härmade hans mörka min. »Om han bara vore sorgsen, skulle han inte se
på mig som han gör. J a g är bara sorgsen, men det gör mig vekare.»

Peggotty sade ingenting på en stund, och jag värmde mina händer och var lika tyst som hon.

»Davy», sade hon till sist.

»Ja, Peggotty.»

»Vet ni, m|in kära gosse, jag har försökt på alla upptänkliga sätt, både likt och olikt, för att skaffa mig en plats
här i Blunderstone; men det går inte, lilla älskade Davy.»

»Och hvad tanker du då taga dig till, Peggotty ?» frågade jag belt snusförnuftigt. »Tänker du begifva dig ut i
världen och söka din lycka ?»

»Jag blir väl så illa tvungen att flytta till Yarmouth», sade Peggotty, »och bosätta mig där.»

»Längre kunde du ha begifvit dig af», sade jag och ljusnade litet, »så långt, att du varit förlorad för mig. Nu får
jag träffa dig där ibland, min kära gamla Peggotty. , Det är inte som att flytta till världens andra ände, eller hur?»

»Tvärtom, Gud vare lof!» utbrast Peggotty mycket lifligt. »Så länge ni är här, mitt socker, kommer jag öfver och
hälsar på er hvar eviga vecka. En gång i veckan så länge jag lefver.»

Jag kände mig genom detta löfte befriad från en tryckande börda. Men ej nog med det, Peggotty fortsatte:

»Ser jni, Davy, först reser jag och hälsar pä hos min brors en fjorton dagar —- så att jag hinner att se tnig
omkring litet och bli mig själf igen, och vet ni, jag har tänkt, att som de för närvarande inte tyckas behöfva er har,
skulle de kanske låta er följa med mig.»

Om någonting med undantag af möjligheten att167

komma i en annan ställning till allt och alla omkring mig, utom Peggotty, kunnat ge mig en känsla af glädje vid
det tillfället, så var det i sanning detta förslag. Tanken på att åter omgifvas af dessa redliga ansikten, som lyste
upp vid min åsyn, att åter upplefva söndagsmorgonens frid, då klockorna ringde, stenarna plumsade ned i vattnet
och de skugglika fartygen bröto fram genom dimman, att larfva omkring med lilla Em'ly och anförtro henne
mina bekymmer samt finna läkedom för dem i sandreflarnas musslor och kiselstenar, verkade rogifvande på mitt
hjärta. Denna ro rubbades visserligen i nästa ögonblick af mitt tvifvel på miss Murdstones samtycke, men äfven
detta lugnades ganska snart, ty hon kom ut för att anställa aftonvisitation i matskåpet, under det att vi voro
inbegripna i vårt samtal, och med en djärfhet, som väckte min häpnad, ryckte Peggotty genast frågan på lifvet.

»Gossen kommer att gå och slå dank där», sade miss Murdstone och tittade i en kruka ättiksgurkor, »och lättjan
är roten till allt ondt. Men han gör ingenting här heller, så det är detsamma hvar han är.»



Peggotty var färdig med ett harmset svar, det såg jag, men hon sväljde det för min skull och teg fortfarande.

»Hm», sade miss Murdstone, alltjämt med ögonen på gurkorna, »viktigare än allt annat, ja, af allra högsta vikt är
att min bror ej blir störd eller förtretad. Det är väl så godt, att jag säger ja.»

Jag tackade henne utan att visa någon egentlig glädje, på det hon ej skulle få anledning att återtaga sitt löfte. Och
jag fick bekräftelse på att jag handlat klokt, då hon lyfte blicken från krukan till mig, ty hennes svarta ögon voro
då så sura som om de absorberat hela innehållet. Emellertid var till-låtelsen gifven och blef ej återtagen, ty då
månaden lupit ut, voro Peggotty och jag färdiga att begifva oss af.

Mr. Barkis kom in i huset och hämtade Peggottys168

koffertar. Aldrig förr hade jag sett honoir gå igenom trädgårdsgrinden, men den här gången kom han in i
byggningen. Och då han slängt upp den största kofferten på ryggen och gick ut med den, gaf han mig en blick,
som jag ansåg uttrycksfull, så vida det kunde sägas, att mr. Barkis' ansikte någonsin} hade något uttryck.

Peggotty var naturligtvis nedstämd, då hon nu lämnade det ställe, som i så många år varit hennes hem och där
hennes lifs ömmaste förbindelser — dem med min mor och den med mig — kommit till stånd. Hon hade mycket
tidigt varit ute och gått af och an på kyrkogården. Sedan hon stigit upp i kärran, satt hon länge med näsduken för
ögonen.

Så länge hon förblef i detta tillstånd, gaf ej mr. Barkis frrinsta lifstecken ifrån sig. Han satt på sin vanliga plats
och i sin vanliga ställning och såg ut som en uppstoppad figur. Men då hon började se sig omkring och tala till
mig, nickade han på hufvudet och grinade några gånger — jag har ej en aning otal åt hvad, eller hvad han
menade med det.

»Det är vackert väder i dag, mr. Barkis!» sade jag för att visa mig artig.

»Det px just inte fult», sade mr. Barkis, som i allmänhet yttrade sig försiktigt och sällan gjorde sig skyldig till
några öfverdriften

»Peggotty |är vid riktigt godt mod nu, mr. Barkis», anmärkte jag till hans uppbyggelse.

»Jaså, är hon det!» sade mr. Barkis.

Efter att med förnumstig min ha begrundat saken, gaf mr. Barkis henne en blick och sade:

»Är ni vid godt mod nu?»

Peggotty skrattade och bejakade frågan.'

»Men är ni verkligen riktigt nyter och galant?» mumlade mr. Barkis och gled närmare till henne på sätet i det han
knuffade henne i sidan med armbågen. »Är ni det? Vid riktigt godt mod? Ä?» Vid hvarje fråga makade sig mr.
Barkis allt närmare till henne och gaf henne en ny knuff, så att till sisti 69

sutto vi alla tre hopträngda i kärrans vänstra hörn, jag så klämd, att jag knappt kunde uthärda det.

Då Peggotty fäste hans uppmärksamhet vid mina lidanden, gaf han mig litet mera utrymme och drog sig så
småningom tillbaka. Men jag kunde ej undgå att observera, att han ansåg sig ha hittat på ett förträffligt sätt att
uttrycka sig tydligt, angenämt och klart utan att behöfva anstränga sig med någon konversation. Han satt och
fröjdade sig synbart däröfver en stund. Och så vände han sig åter till Peggotty, och efter att ha upprepat frågan:
»Är ni verkligen vid riktigt godt mod ?» krånglade han sig åter öfver till oss och klämde nästan andan ur bröstet
på mig. Allt emellanåt upprepades frågan med ty åtföljande manöver. Till sist reste jag mig upp så fort jag såg
honom närma sig, och stående på fot-brädet låtsade jag betrakta utsikten. Sedan gick det ingen nöd på mig.

Han var nog artig att enkom för vår skull hålla utanför ett värdshus och traktera oss med halstradt fårkött och öl.
Men då Peggotty som bäst höll på att dricka, fick han ett af sina ömhetsanfall och hade så när kväft henne. När vi
närmade oss resans mål, fick han likväl mera att göra och mindre tid för artighetsbetygelser, och när vi skramlade
in på Yar-mouths gata fruktar jag, att skakningen och stötarna betogo oss lusten för alla extra känsloutbrott.



Mr. Peggotty och Ham voro oss till mötes på vanligt ställe. De togo mycket hjärtligt emot mig och Peggotty och
skakade hand med Barkis, som med hatten på nacken och med en förlägenhet, som gaf sig till känna i ansiktets
flin och benens ställning, enligt min tanke erbjöd en ganska intetsägande anblick. De båda männen togo hvar sin
af Peggottys koffertar, och just som vi skulle gå, vinkade mr. Barkis mycket högtidligt åt mig att följa honom in i
en portgång.

»Jag ville bara säga», mumlade mr. Barkis, »att det var som det skulle.»170

Jag såg upp mot honom och svarade med ett försök att synas djupsinnig: »Åhå!»

»Det slutade inte med det där», sade mr. Barkis och nickade helt förtroligt. »Det var som det skulle.»

Återigen svarade jag: »Åhå!»

»Ni .vet hvem som nog ville», sade min vän. »Det var Barkis och ingen annan än Barkis.»

Jag nickade bifall.

»Det gick som det skulle», sade mr. Barkis och skakade min hand. »Jag är en vän till er. Det var er förtjänst i
början. Det gick som det skulle.»

I sina försök att vara synnerligen klar blef mr. Barkis så ofantligt mystisk, ätt jag kunnat stå där i timtal och se
upp mot hans ansikte utan att få mera upplysning däraf än af en klocka som stannat, om inte Peggotty ropat på
mig. Då vi gingo gatan fram, frågade hon mig hvad han sagt, och jag svarade, att han sagt, att det var som det
skulle.

»Det är då alldeles oförskämdt af honom», sade Peggotty, »mien jag tar det inte illa. Kära Davy, hvad skulle ni
säga, om jag tänkte på att gifta mig ?»

»Jag antar», svarade jag efter att ha funderat litet på saken, »att du i alla fall skulle hålla lika mycket af mig,
Peggotty?»

Till lika stor öfverraskning för öfriga gatutrafi-kanter som för hennes släktingar, som gingo några steg före oss,
nödgades den goda varelsen stanna och omfamna mig på fläcken under betygande af sin oföränderliga kärlek.

»Men hvad skulle ni säga om det, min älskade gosse?» frågade hon sedan smekningarna voro öfver och vi gingo
vidare.

»Om du tänkte på att gifta dig med — mr. Barkis, Peggotty ?»

»Ja», sade Peggotty.

»Jag skulle säga, att det vore riktigt bra, för se då, Peggotty, hade du alltid tillgång till hästen och kärran, som
kunde föra dig till mig utan att det kostade någonting, och säkert skulle du då komma och hälsa på mig.»i5i

»Hvad den gossen är klok!» utbrast Peggotty. »Just precis det har också jag tänkt på hela månaden! Jaha, mitt
socker; och så skulle jag nog också bli mera oberoende i det stora hela, förutom att jag nu med friskare mod
skulle arbeta i mitt eget hus än i någon annans. Sannerligen jag vet hvad jag skulle duga till i tjänst hos
främmande folk. Och alltid skall jag vara i närheten af min kära frus hvilo-läger», sade Peggotty eftertänksamt,
»och gå dit när jag vill. Och när en gång jag bäddas ned i mullen, så behöfver det inte vara så långt från min egen
älskling.»

Ingen af oss sade något mer på en liten stund.

»Men jag skulle inte kosta en tanke till på det, om min Davy hade något emot det», förklarade Peggotty sedan
helt muntert — »nej, inte om det hade lyst för oss tre gånger tre gånger och jag gick med vigselringen i fickan.»

»Se på mig, Peggotty», svarade jag, »och säg sedan, om det inte gör mig verklig glädje och jag riktigt önskar
det.» Och det var dagsens sanning.

»Jag kan försäkra», sade Peggotty och kramade min arm, »att jag tänkt på det både natt och dag på alla möjliga



sätt och jag hoppas äfven på det rätta; mien jag skall tänka på det ännu mera och tala med min bror om det, och
under tiden stannar det mellan er och mig, Davy. Barkis är en god och rättfram man», sade Peggotty, »och om
jag försökte att göra min plikt mot honom, vore det visst mitt eget fel, om jag inte kände mig riktigt nyter och
galant», tillade Peggotty med ett hjärtligt skratt.

Citatet från Barkis var så lyckadt och roade oss (båda till den grad, att vi gång på gång brusto i skratt och voro
vid bästa lynne när vi fingo syn på mr. Peggottys boning.

Den var sig alldeles lik, hade bara krympt ihop en smula i mina ögon; och mrs. Gummidge syntes i dörren, som
om hon stått där och väntat hela tiden. Allt inomhus var som förr, anda ned till sjögräset i muggen inne i mitt
sofrum. Jag gick till det lilla172

skjulet för att se mig om där och återfann alldeles samma humrar, krabbor och räkor med samma utpräglade
nypningsbegär, hopgyttrade som förr i samma gamla vrå.

Men någon Em'ly syntes inte till, och därför frågade jag mr. Peggotty hvar hon var.

»Hon är i skolan, sir», svarade mr. Peggotty och torkade den af Peggottys koffert frampressade svetten ur
pannan. »Hon är väl hemma», han såg på Schwarzwalderuret, »om tjugu minuter eller en halftimme. Vi sakna
henne alla, det kan jag försäkra.»

Mrs. Gummidge suckade.

»Krya upp er, mor 1» sade mr. Peggotty.

»Jag känner det mera än någon annan», sade mrs. Gummidge. »Jag är en stackars ensam och öfvergifven varelse,
och hon var nästan den enda, som jag inte var i vägen för.»

Jämmerlig och skakande på hufvudet började nu mrs. Gummidge att pusta lif i elden. Under det att hon var
sysselsatt därmed, gaf mr. Peggotty oss en blick, satte handen öfver munnen och hviskade: »Tänker på gubben!»
Af detta drog jag den slutsatsen, att mrs. Gummidges lynne icke förbättrats under den tid som förgått sedan mitt
sista besök.

Hela den lilla bostaden var nu eller borde åtminstone ha varit lika förtjusande som någonsin; och likväl gjorde
den icke samma intryck på mig. Jag kände mig riktigt litet besviken, möjligen af det skäl, att lilla Em'ly ej var
hemma. Jag visste på hvilken väg hon skulle komma, och bäst det var gick jag ut för att möta henne.

Inom kort syntes en gestalt på afstånd, och snart förstod jag, att det var Em'ly, som var liten än, fastän hon vuxit.
Men då hon kom närmare och jag såg, att hennes blåa ögon föreföllo blåare, de gropiga kinderna skärare och
hela hennes person täc-kare och mera anslående, erfor jag en underlig känsla, som dref mig att gå henne förbi
utan att låtsa känna igen henne, liksom om jag spanat efter något i fjär-i-73

ran. lag tror, att jag gjort någonting dylikt vid äldre år, om jag inte bedrar mig.

Lilla Em'ly lade det alls icke vid sig. Hon såg mig mycket väl, men i stället för att vända sig om och ropa på mig
sprang hon skrattande sin väg. Detta tvingade mig att springa efter henne, men hon sprang så fort, att vi voro
nära hemmet innan jag

»Ähfär det du?» sade lilla Em'ly.

»Det visste du nog, Em'ly», sade jag.

»Och visste inte du hvem jag var ?» frågade Em'Iy. Jag ämnade kyssa henne, men hon satte händerna för sina
körsbärsläppar och sade, att hon inte var något litet barn längre, hvarefter hon sprang in i huset, skrattande än
muntrare än förut.

Hon tycktes njuta af att reta mig — en förändring i hennes väsen, som mycket förvånade mig. Tebordet var
dukadt, och vår lilla kista stod på sin vanliga plats, men i stället för att komma och sätta sig bredvid mig gick hon
att sällskapa med den knarriga mrs. Gummidge, och tillfrågad af mr. Peggotty om skälet, skakade hon sina lockar



så att de dolde ansiktet och bara skrattade och skrattade.

och^Happade ^len^med s^sVr^ hand^8*0"7

»Ja, visst ä' hon det!» inföll Ham. »Visst ä' hon det, master Davy!» Och han satt och småskrattade åt henne i en
blandning af beundran och förtjusning, som gjorde honom eldröd i synen.

Lilla Emily var verkligen bortskämd af dem alla

— af 'ingen i högre grad än af mr. Peggotty själf, som hon kunnat förmå till hvad som helst bara ge-nom att gå
och lägga sin kind mot hans sträfva skägg. Detta var åtminstone min uppfattning, när jag såg henne göra det, och
jag ansåg, att mr. Peg-got ty handlade mycket rätt. Hon var emellertid så vänlig och så mild och hade ett så
angenämt sätt

— var både så skälmsk och så blyg, att hon fängslade

^ Ömhjärtad var hon också, ty då vi efter intaget174

te sutto kring brasan och mr. Peggotty, rökande sin pipa, anspelade på den förlust jag lidit, fick hon tårarna i
ögonen och gaf mig en så deltagande blick öfver bordet, att jag kände mig riktigt tacksam.

»Jaha», sade mr. Peggotty i det han tog i hennes lockar och lät dem likt vatten glida mellan fingrarna, »här är
ännu ett föräldralöst barn, sir. Och här», sade mr. Peggotty och knuffade med handens afvidsida Ham i bröstet,
»är ett till, fastän han inte ser så ut.»

»Om jag hade er till förmyndare, mr. Peggotty, tror jag inte jag skulle ha någon känsla af att vara det», förklarade
jag och skakade på hufvudet.

»Rätt sagt, master Davy!» ropade Ham alldeles hänförd. »Hurra! Rätt sagt! Nej, det skulle ni minsann inte! Hör!
Hör!» Och så besvarade han mr. Peggottys af vig vända klapp, och lilla Em'ly steg upp och kysste mr. Peggotty.

»Nå, hur står det till med er vän?» sade mr. Peggotty till mig.

»Steerforth?»

»Ja, så hette han!» utbrast mr. Peggotty och vände sig till Ham. »Jag visste väl, att det var något i vår väg.»

»Ni sa', att han hette Rudderford» anmärkte Ham och skrattade.

»Än se'n då?» sade mr. Peggotty. Styr man inte med ett roder? Det låg nära till hands. Hur står det till med
honom, sir?»

»Han mådde alldeles förträffligt då jag reste, mr. Peggotty.»

»Se det är en vän!» sade mr. Peggotty och sträckte ut pipan. »Det är en vän, det, om man talar om vänner.
Sannerligen för Gud är det inte ett riktigt ögonkalas att se på honom.»

»Ja, nog är han bra vacker, tycker ni inte det?» sade jag, varm om hjärtat vid hans beröm.

»Vacker!» upprepade mr. Peggotty. »Han ser ju175

ut som — ja, jag vet inte hvad jag skall likna honom vid. Han är så dristig och djärf!»

»Ja, det är just hvad han är», sade jag. »Och modig som ett lejon, och ni kan inte tro hur öppen han är, mr.
Peggotty.»

»Och hvad boklig lärdom beträffar», sade mr. Peggotty och såg på mig genom tobaksröken, »så har han nog reda
på litet af hvarje.»

»Ja», sade jag, alldeles förtjust, »han kan allting. Han har ett briljant hufvud.»

»Se det är en vän ,det!» mumlade mr. Peggotty och nickade allvarligt på hufvudet.

»Ingenting kostar honom möda», sade jag. »Bara han ser på en läxa, kan han den. Maken till cricket-spelare finns



inte. Och spelar man dam med honom, ger han en så många brickor som helst och vinner ändå.»

Mr. Peggotty nickade på hufvudet på ett sätt som betydde, »naturligtvis!»

»Och talar gör han så att han kan öfvertyga hvem som helst. Jag vet inte hvad ni skulle säga, mr. Peggotty, om ni
hörde honom sjunga.»

Åter nickade mr. Peggotty på hufvudet. »Det kan jag väl tro», betydde det.

»Och så är han en så ädel, vacker och ståtlig * pojke», sade jag, alldeles hänförd af mitt älsklingsämne, »att det
knappt är möjligt att berömma honom nog. Aldrig kan jag vara honom tillräckligt tacksam för det ädelmod
hvarmed han i skolan tog sig an mig, som var så mycket yngre och okunnigare än han.»

Då jag var som värst i tagen, kommo mina ögon att fästa sig vid lilla Em'ly, som satt med ansiktet framskjutet
öfver bordet, lyssnande med den största uppmärksamhet. Hon andades knappt, hennes blåa ögon gnistrade, och
en liflig rodnad höljde hennes kinder. Hon såg så ovanligt allvarsam ut och var så söt, att jag tvärstannade af
förvåning, och alla gåfvo samtidigt akt på henne, ty då jag tystnade, sågo de på henne och skrattade.»Det är med
Em'ly som med mig», sade Peggotty, »hon skulle gärna vilja se honom.»

Em'ly blef förlägen då alla sågo på henne, sänkte hufvudet och rodnade ytterligare. Då hon efter en stund tittade
upp genom de nedhängande lockarna och märkte, att vi fortfarande betraktade henne — det kunde jag ha hållit
på med i timtal — sprang hon sin väg och kom ej tillbaka förrän nära sängdags.

Jag lade mig i den vanliga lilla sängen, i båtens akter, och vinden drog klagande fram öfver sandstranden liksom
den fordom gjort. Men nu kunde jag inte värja mig för den tanken, att den klagade öfver dem som gått bort, och i
stället att tänka att hafvet skulle kunna stiga om natten, göra båten flott och draga den med sig, tänkte jag, att
hafvet stigit, sedan jag sist hörde dessa ljud, och dränkt mitt lyckliga hem. Jag minns, att då vinden och vattnet
blefvo mindre hörbara för mitt öra, gjorde jag ett litet tillägg till mina böner och bad, att jag skulle bli gift med
lilla Em'ly när jag blef stor, hvarefter jag i en kärleksfull stämning somnade.

Dagarna förgingo ungefär på samma sätt som förra gången, med undantag — och undantaget var stort — att
Em'ly och jag numera sällan vandrade utmed stranden. Hon hade läxor att läsa, sömnad att utföra; större delen af
dagen var hon borta. Men jag kände på mig, att äfven om så icke varit, skulle det inte blifvit så många
gemensamma promenader som förr. Yr och full af barnsliga infall som Em'ly var, fanns det mer af kvinna hos
henne än jag trott. På ett år tycktes hon ha hunnit om mig ett godt stycke. Hon tyckte om mig, men hon skrattade
åt mig och plågade mig; gick jag att möta henne, smög hon sig hem en annan väg och stod och skrattade i dörren
när jag helt snopen kom tillbaka. Roligast tyckte jag det var, då hon helt lugnt satt och arbetade vid ingången till
båten och jag satt på tröskeln och läste högt för henne. I denna stund förefaller det mig som om jag aldrig sett ett
sådant solsken som de där klara aprildagarnas, att jag aldrig177

sett en sådan liten solljus varelse som den hvilken satt där i ingången till den gamla båten, att jag aldrig skådat en
sådan himmel, ett sådant vatten eller så härliga fartyg som de, hvilka seglade bort i den gyllene dagern.

Redan samma dag vi kommit, visade sig mr. Barkis på aftonen, ytterligt tomögd och tafatt med en apelsinpåse
inknuten i en näsduk. Som han alls icke sade något om denna sin tillhörighet, antogo vi, att ban råkat glömma
den kvar då han gick, men då Ham sprang efter honom med apelsinknytet, underrättade han honom om att det
var ämnadt åt Peggotty. Efter denna inledning uppenbarade han sig hvar afton precis vid samma tid och alltid
med ett litet knyte, som han aldrig sade någonting om men alltid ställde kvar bakom dörren. Dessa gärder af en
öm känsla voro af ganska omväxlande och särdeles excentrisk beskaffenhet. Bland annat minns jag en dubbel
sats grisfötter, en stor nåldyna, en kappe äpplen, ett par svarta örhängen, litet portugisisk lök, ett domipospel, en
kanariefågel med bur och en salt fläskbog.

Mr. Barkis* kurtis var, hvad jag kan minnas, ganska egendomlig. Mycket sällan sade han något, utan satt framför
eldbrasan ungefär i samma ställning som på sin kärra, oafvändt stirrande på Peggotty, som satt midt emot honom.
En kväll gjorde han, antagligen sporrad af kärleken, ett utfall på vaxbiten> som hon begagnade att vaxa tråden



med, stoppade den i västfickan och behöll den. Sedan visste han ingenting roligare än att, då hon behöfde den,
taga fram den halfsmält och fastklibbad som den var vid fickfodret, för att åter stoppa ned den igen, då den var
begagnad. Han tycktes njuta af sin tillvaro och alls icke känna sig förpliktad att tala. Jag tror inte heller, att han
besvärade sig med någon konversation när han en stund gick ut och gick med henne på sandreflarna; han frågade
henne visst bara ibland, om hon var riktigt nyter och galant. Jag minns» att ibland brukade Peggotty, sedan han
gått, sätta

12. — Dickens, David Copperfield.i/S

förklädet för ansiktet och skratta en halftimme. Alla voro vi roade af hans beteende, utom mrs. Gummidge, som
måtte ha blifvit vunnen alldeles efter samma metod, ty det kom henne ständigt att tänka på »gubben.»

Kort före slutet af den till mitt besök anslagna tiden förkunnades det, att Peggotty och mr. Barkis skulle taga sig
en fridag tillsammans, och att lilla Em'ly och jag skulle få följa med dem. Natten förut sof jag oroligt, till den
grad gladde jag mig åt att en hel dag få vara tillsammans med Em'ly. Alla voro vi tidigt på benen, och redan då vi
sutto och åto frukost visade sig mr. Barkis på afstånd, körande sitt åkdon i riktning mot den tillbedda.

Peggotty var klädd som vanligt i sin fina och snygga sorgdräkt, men mr. Barkis prunkade i en ny blå röck, som
skräddaren tagit till så stor, att ärmuppslagen gjorde handskar öfverflödiga i strängaste köld, under det att kragen
var så hög, att den kom nackhåret att resa sig på ända. Äfven de blanka knapparna voro af största format.
Dräkten kompletterades af gråa benkläder och gul sämskskinns-väst, och jag tyckte, att en mera
aktningsbjudande uppenbarelse än mr. Barkis kunde man icke tänka sig.

När vi alla trängdes utanför dörren, fick jag se, att mr. Peggotty väpnat sig med en gammal sko, som skulle kastas
efter oss till »lycka på resan», och att han bad mrs. Gummidge taga den.

»Nej, Daniel», sade hon, »det är bättre att den kastas af någon annan. Själf är jag en stackars ensam och
öfvergifven varelse, och allt, som påminner mig om dem som inte ä' ensamma och öfvergifna, bär mig emot.»

»Seså, gamla tös!» sade mr. Peggotty. »Tag den bara och slunga den.»

»Nej, Daniel», sade mrs. Gummidge i gnällande ton och skakade på hufvudet. »Kände jag mindre, gjorde jag
mera. Ni känner inte som jag, ni Daniel;179

allt går inte er emot, och ni är inte i vägen för någon. Det jär bäst ni gör det själf.»

Men Peggotty, som skyndat från den ena till den andra, kyssande alla, ropade från åkdonet, där vi fyra nu tagit
plats, Em'ly och jag jämsides på ett par små stolar, att mrs. Gummidge måste göra det. Och så gjorde mrs
Gummidge det; men ledsamt nog betog hon affärden något af dess festliga prägel genom att brista i tårar och helt
förkrossad sjunka i armarna på Ham, under förklaring, att hon visste sig vara ett påhäng, och att det var så godt
att man genast förde henne till fattighuset. Jag ansåg förslaget ganska klokt och önskade, att Ham rättat sig
därefter.

Emellertid anträdde vi vår lilla lustresa, och det första vi gjorde var att hålla utanför en kyrka, där mr. Barkis
band hästen vid ett staket och gick in med Peggotty, lämnande Em'ly och mig ensamma i åkdonet. Jag begagnade
tillfället till att lägga min arm om lilla Em'lys lif och föreslå henne, att efter jag så snart skulle fara ifrån dem,
skulle vi vara mycket snälla mot hvarandra och ha mycket roligt hela dagen. Då lilla Em'ly gick in på förslaget
och lät mig kyssa henne, blef jag alldeles utom mig, och jag minns, att jag sade henne, att jag aldrig kunde
komma att älska någon annan och att jag var besluten att gjuta hvars och ens blod som vågade eftersträfva
hennes ynnest.

Och hvad Em'ly gjorde sig lustig åt mig! Med hvilken snusförnuftig min låtsade hon sig icke vara oändligt
mycket äldre och klokare än jag. Den lilla sagokvinnan förklarade, att jag var »en enfaldig gosse», och så
skrattade hon på ett så förtjusande sätt, att jag glömde det förnärmande i benämningen för blotta nöjet att se på
henne.



Mr. Barkis och Peggotty uppehöllo sig en god stund inne i kyrkan men kommo till sist ut, och så bar det af utåt
landet. På vägen vände sig mr. Barkis till mig och sade med en blinkning — apropå det hade jag aldrig anat, att
han kunde blinka —-i6o

»Hvad var det för ett namn jag skref upp inuti kärran ?» ,

»Clara Peggotty», svarade jag.

»Och hvad skulle jag nu skrifva upp för ett namn, om det funnes någon tältduk att skrifva på ?»;

»Clara Peggotty eller huru?» frågade jag.

»Clara Peggotty Barkis», förklarade han och brast i ett skratt, som skakade hela vagnen.

Med ett ord, de voro nu gifta och hade gått in i kyrkan för att bli det. Peggotty hade föresatt sig, att det skulle ske
i stillhet, och klockaren hade tjänstgjort som hennes far, och ceremonien hade försiggått utan vittnen. Hon blef
litet förvirrad då mr. Barkis så tvärt tillkännagaf hvad som skett, och hon kunde icke krama mig nog till tecken af
sin oförändrade hängifvenhet. Snart blef hon sig dock lik och öa1de, att det var för väl, att det var öfver.

Vi åkte till ett litet värdshus vid en sidoväg. Vi voro väntade där, intogo en liten god middag och tillbringade en
mycket angenäm dag. Om Peggotty dagligen blifvit vigd i minst tio dagar, kunde det icke ha bekommit henne
mindre: hon var precis som vanligt och1 gick före teet ut och gick med lilla Em'ly och mig, under det att mr.
Barkis helt filosofiskt rökte sin pipa och, som jag förmodar, roade sig med att begrunda sin lycka. Den måtte i så
fall skärpt hans matlust; ty jag minns alldeles tydligt, att fastän han ätit en duktig portion fläsk och grönkål till
middagen, som ban afslutat med en kyckling eller två, måste han ha kallt kokt sidfläsk till teet och förtärde
mycket sådant utan att det bekom honom illa.

Ofta har jag sedan tänkt pä hvilket underligg oskyldigt, egendomligt bröllop det där var. Vi stego i åkdonet kort
efter mörkningen och åkte så tillbaka, betraktande stjärnorna och talande om dem. Jag var den som utpekade
konstellationerna, och jag vidgade i hög grad mr. Barkis* vyer. Jag meddelade honom allt det jag visste, men han
skulle ha trott allt hvad det kunnat falla mig in att säga; ty han hade en181

djup vördnad för mina kunskaper och sade i min närvaro just då tiil sin hustru, att jag var »en ung Roeshus»
(Roscius), hvarmed han troligen menade ett riktigt underverk.

Sedan vi uttömt ämnet om stjärnorna, eller sedan jag uttömt mr. Barkis' fattningsgåfva, gjorde lilla Em'ly och jag
oss en kappa af en gammal resfilt och svepte in oss i den under resans återstående del. O, hvad jag älskade henne
I Hur lyckligt, tänkte jag, orn vi vore gifta och finge ge oss af hvart som helst bort ibland träden och på fälten
utan att bli äldre eller klokare, barn för beständigt, vandrande hand, i hand på de solbelysta, blomstrande
ängarna, om natten hvilande våra hufvuden mot mossan i en ljuf slummer, full af renhet och frid, och så bli
begrafna af fåglarna när vi dogo. En tafla i den genren, utan nå|gon verklighet i sig, strålande af vår oskulds ljus,
sväfvande som stjärnorna uppöfver oss, stod för mig hela tiden. Det gläder mig, att två så skuldlösa hjärtan som
lilla Em'lys och mitt voro med på Peggottys bröllop. Det gläder mig, att gracerna och amori-nerna iklädde sig så
luftiga former i det enkla följet.

I god tid på kvällen återvände vi till den gamla båten, och där togo mr. och mrs. Barkis farväl af oss och åkte helt
förtroligt hem till sitt. Då kände jag som först, att jag förlorat Peggotty. Med svidande hjärta hade jag gått till
hvila under hvarje annat tak än det, som gaf skydd åt lilla Ern'lys hufvud.

Mr. Peggotty och Ham visste hvad som tyngde mitt sinne lika väl som jag visste det själf, och de försökte att jaga
bort det med aftonmåltiden och med sina vänliga ansikten. Lilla Em'ly kom och satte sig bredvid mig på kistan,
enda gången under hela besöket, och det var helt enkelt ett förtjusande slut på en förtjusande dag.

Tidvattensförhållandena voro sådana, att mr. Peggotty och Ham begåfvo sig ut på fiske kort eften sedan vi gått
till hvila. Jag kände mig mycket viktig, då jag ensam lämnades kvar som beskyddare åt lilla Em'ly och mrs.
Gummidge, och jag bara önskade,i $2



att ett lejon eller en orm eller något annat illasinnadt odjur ville anfalla oss, så att jag skulle kunna förgöra det
och hölja mig med ära. Men som intet dylikt monstrum den natten strök omkring på Yarmouths strand höll jag
mig skadeslös genom att drömma om drakar tills det blef morgon.

Och med morgonen kom Peggotty. Hon ropade som vanligt till mig nedanför mitt fönster, liksom hade
formannen mr. Barkis varit en dröm äfven han från början till slut. Efter frukosten tog hon mig med sig till sitt
eget hem, och det var verkligen ett prydligt litet hem. Af alla möblerna beundrade jag mest en gammal byrå med
klaff, som kunde öppnas och tjäna till skrifpulpet samt inneslöt en stor kvart-upplaga af Fox* »Martyrernas
bok». Detta dyrbara verk, af hvilket ja^g icke minns ett ord, upptäckte jag genast och ägnade mig helt däråt; och
sedan besökte jag aldrig huset utan att knäböjande på en stol öppna det förvaringsrum, som omslöt den dyrbara
skatten, hvila armarna mot klaffen och åter sluka boken. Mest uppbyggdes jag tyvärr af illustrationerna, som
voro talrika och framställde alla möjliga gräsligheter. Martyrerna och Peggottys hus voro emellertid då och äro
än oskiljaktigt förenade i mitt sinne.

Den dagen tog jag afsked af mr. Peggotty, Ham mrs. Gummidge och lilla Em'ly samt tillbringade natten i ett litet
vindsrum i Peggottys hus med krokodil-boken på en hylla öfver sängen. Peggotty sade, att det rummet alltid
skulle stå för min räkning just sådant det var då.

»Kära Davy», sade Peggotty, »ung eller gammal skall ni, så länge jag lefver, finna det som om jag väntade er i
hvar minut. Jag skall städa det hvar dag, som jag förr brukade städa ert lilla rum, min älskade gosse, och skulle så
vara, att ni fore till Kina, kunde ni ändå veta, att ert rum hölles i ordning åt er hela tiden ni vore borta.»

Jag senterade fullkomligt min kära gamla sköterskas trohet och beständighet och tackade henne så godt jag
kunde, men det var just inte så godt83

att göra det, ty hon sade det där till mig med armarna om min hals på morgonen då jag skulle fara hem, och jag
for ganska riktigt hem den morgonen med mr. Barkis och Peggotty i kärran. De lämnade mig vid grinden, långt
ifrån glada och sorglösa, och för mig var det underligt att se kärran rulla af med Peggotty, medan jag stod där
under almarna, blickande upp mot huset, där ej längre något kärleksfullt eller vänligt ansikte skulle möta mig.

Och nu blef jag så försummad, att jag inte utan medlidande kan tänka därpå. Jag försattes genast i en så enslig
ställning — skild från all vänlig omtanke, skild från allt umgänge med jämnåriga gossar, skild från allt
sällskapande med annat än mina förstämda tankar, som i denna stund tyckas kasta sin dysterhet öfver papperet då
jag skrifver.

Hvad hade jag ej velat gifva ut för att bli skickad till den strängaste af alla skolor, för att få lära något — hvad
som helst, hvar som helst. Men inga sådana förhoppningar hägrade för mig. De afskydde mig där hemma, och de
förbisågo mig buttert, sträft och oaflåtligt. Jag inbillar mig, att mr. Mur ds t ones tillgångar blifvit knappare just
vid den tiden, men det gjorde föga till saken. Han kunde icke fördraga mig, och i det han höll mig ifrån sig, tror
jag att han sökte slå ifrån sig den tanken, att jag hade några anspråk på honom — och han lyckades.

Jag blef icke direkt illa behandlad. Man slog mig icke, och jag fick icke svälta, men den orätt, som tillfogades
mig, hade intet afbräck ocli tillfogades mig på ett systematiskt och passionfritt sätt. Dag för dag, vecka för vecka,
månad för månad blef jag med köld försummad. När jag nu tänker på det, undrar jag, hvad de skulle ha gjort, om
jag angripits af någon sjukdom; om jag då som vanligt hade fått ligga där ensam på mitt ödsliga rum och våndas
tills jag blifvit bättre, eller om någon skulle ha skött om mig.

När mr. och miss Murdstone voro hemma, intog jag mina måltider tillsammans med dem; när de voro184

borta, åt jag ensam. Ständigt dref jag omkring i huset och i grannskapet utan att någon brydde sig om mig, det
enda de voro rädda för var, att jag skulle få några vänner, ty de trodde väl, att jag då hade beklagat mig för dessa.
Mr. Chillips, som var änkling och för några år sedan förlorat en liten ljushårig hustru, hvilken jag i tankarna
sammanställde med en grågul katt, bjöd mig visserligen ofta till sig, men det var endast sällan jag fick den lyckan
att tillbringa en eftermiddag i hans lilla skrubb till laboratorium, läsande en för mig ny bok, som starkt luktade
apotek, eller stötande någonting i en mortel under hans vänliga uppsikt.



Af samma skäl, ytterligare förstärkt af gammal hätskhet, fick jag sällan besöka Peggotty. Trogen sitt löfte, kom
hon antingen och hälsade på mig eller stämde möte med mig en gång i veckan, och aldrig var hon tomhändt, men
ofta erfor jag en liten missräkning, när jag förbjöds att besöka henne i hennes hem. Några gånger, med långa
mellanrum, fick jag dock fara dit, och då upptäckte jag, att mr. Barkis var en gnidare eller, som Peggotty
pliktskyldigast uttryckte sig, »litet noga» och hade en hel hop pengar gömda under sängen i ett skrin, som han
påstod ej innehöll annat än rockar och byxor. I detta förvaringsrum gömde sig hans rikedom med en sådan envis
ihärdighet, att de minsta summor endast med list kunde lockas ut därifrån. Peggotty måste därför utarbeta en
mycket omständlig plan, en verklig krut-konspiration, för hvarje lördags utgifter.

Och nu närmar jag mig en period af mitt lif, som står lifligt för mig så länge jag än har något minne i behåll. Utan
mitt åtgörande har tanken därpå ofta lik en vålnad trädt fram för min syn och stört lyckligare dagar.

En gång hade jag varit ute och drifvit omkring på det modstulna, dystra sätt, som var en följd af det lif jag förde.
I detsamma som jag vände af från, en byväg, stötte jag på mr. Murdstone, som prome-85

nerade med en herre. Jag blef förlägen och ämnade gå vidare, då herrn ropade:

»Nej, se Brooks!»

»David Copperfield, sir», sade jag.

»Säg inte mig det! Du är Brooks», sade herrn'. »Du är Brooks från Sheffield. Det är ditt namn.»

Vid de orden såg jag närmare på denna herre. Som äfven hans skratt föreföll mig bekant, kände jag nu igen mr.
Quinion, som jag sett då jag följde med mr. Murdstone till Lowestoft den där gången — gör detsamma när.

»Och hur reder du dig och hur uppfostras du, Brooks?» frågade mr. Quinion.

Han hade lagt sin hand på min axel och vände nu om mig, för att jag skulle gå med dem. Jag visste inte hvad jag
skulle svara och såg tveksamt på mr. Murdstone. i ; ;

»För det närvarande är han hemma», sade denne. »Han uppfostras ingenstädes. Jag vet inte hvad jag skall göra
med honom. Han är ett kinkigt subjekt.»

Den grunda, skelande blicken hvilade på mig ett ögonblick, men så mörknade hans öga och vände sig ifrån mig
med ovilja.

»Hm», sade mr. Quinion och såg, som jag tyckte, på oss båda. »Vackert väder i dag!»

Åter blef det tyst, och jag funderade på hur jag skulle lossa min skuldra från hans hand och gå min väg, då han
sade:

>>Du är väl lika skarpsinnig som förr, äh, Brooks ?»

»Ah ja, nog jär han ganska slipad», sade mr. Murdstone otåligt. »Släpp honom, det är bäst. Han är inte vidare
tacksam för att bli kvarhållen.»

Mr. Quinion lydde vinken, och jag skyndade hem. Då jag vände på hufvudet vid ingången till trädgården, såg jag
mr. Murdstone stödja sig vid den lilla kyrkogårdsgrinden och mr. Quinion tala till honom. Båda sågo de åt mitt
håll, och jag förstod, att dei talade om mig.

Mr. Quinion låg kvar hos oss öfver iiatten. Efter frukosten följande dag hade jag ställt min stol mot86

väggen och ämnade lämna rummet, då mr. Murdstone ropade mig tillbaka. Sedan gick han med mycket allvar till
ett annat bord, där miss Murdstone satt vid sin skrifpulpet. Mr. Quinion stod med händerna i fickorna och såg ut
genom fönstret, och jag stod och såg på dem alla.

»David», sade mr. Murdstone, »för de unga är detta en handlingens värld, icke en värld att gå och slöa och dåsa
i.»

— »Som du gör», tillade hans syster.



»Jane Murdstone, var god och låt mig tala. Jag säger, David, att för de unga är detta en handlingens värld, icke
en värld att gå och slöa och dåsa i. Särskildt gäller detta en ung gosse med ditt lynne, som behöfver mycken
rättelse, ett lynne, som man tjänar bäst genom att tvinga det att foga sig efter arbetets lag, genom att böja och
bryta det.»

»Ty här går det ej an att vara trilsk», sade hans syjster. »Lynnet måste kufvas och kväsas. Och kväsas skall det
minsann också.»

Han gaf henne en blick, halft förebrående, halft gillande, och fortfor :

»Jag förmodar du vet, David, att jag inte är rik. I alla händelser vet du det nu. Du har redan fått en god portion
uppfostran. Uppfostran kostar pengar, och äfven om så icke vore och jag hade råd till hvad som helst, anser jag
det icke fördelaktigt för dig att hållas i skola. Hvad som föreligger dig är kamp med! världen, och ju förr den
börjar, dess bättre är det.>>

Jag tyckte visst då, att den redan börjat för mig i min ringhet. Säkert är, att jag tycker det nu.

»Nog har du väl någon gång hört talas om kontoret ?» sade mr. Murdstone.

»Kontoret, sir ?» upprepade jag frågande.

»Ja, vinhandlarfirman Murdstone & Grinbys kontor», svarade han.

Jag måtte ha sett tveksam ut, ty han tillade hastigt:

»Nog har du hört nämnas kontoret eller affären eller källarna eller varfvet eller något i den vägen.»i*7

, »Jag tror, att jag hört affären nämnas, sir», sade jag, svagt erinrande mig hvad jag någon gång hört om hans och
hans systers tillgångar, »men jag vet inte när.»

»Det kan också göra detsamma», sade han. »Det är mr. Quinion, som sköter den affären.»

Jag såg vördnadsfullt på denne herre, där han ännu stod kvar vid fönstret.

»Mr. Quinion har nämnt, att den sysselsätter några andra gossar, och jag vet inte hvarför den inte på samma
villkor skulle ge sysselsättning åt dig.»

»Efter han inte har några andra utsikter, Murdstone», anmärkte mr. Quinion långsamt och vände sig om.

Med en otålig, att icke säga harmsen rörelse till-lade mr. Murdstone utan att beakta det sagda:

»Villkoren äro sådana, att de böra räcka till mat, dryck och handpengar. För din bostad drar jag försorg och
erlägger hyra. Likaledes för tvätten —»

»Som icke får öfverskrida det af mig fastställda beloppet», sade hans syster.

»Äfven dina kläder skola ombesörjas», sade mr. Murdstone, »ty ßn dröjer det litet, innan du kan förtjäna till
dem», tillade mr. Murdstone. »Du skall således nu resa till London med mr. Quinion för att där börja lefva på
egen hand.»

»Kort sagt, man har dragit försorg om dig», anmärkte hans syster, »och nu är du så god och gör din plikt.»

Ehuru jag mer än väl förstod, att syftet med ttetta beslut var att blifva mig kvitt, minns jag verkligen inte o|m det
gladde eller skrämde mig. Jag tror nästan, att jag kände mig litet virrig vid tanken; därpå, och att det så vägde
mellan dessa känslor, att jag ej hängaf mig till någondera. Mycken tid att klara mina tankar hade jag inte heller,
ty mr. Quinion skulle resa följande dag.

Tänk er mig dagen därpå i en liten nött, hvit hatt med krusflor om kullen efter min mor, en svart jacka och ett par
hårda, styfva korderojbyxor, som188

miss Murdstone ansåg som bästa väpningen för benen i den kamp med världen, jag skulle inlåta mig i, tänk er
mig så klädd och med allt mitt jordiska gods Sstående framför mig i en liten kista, tänk er mig, ett ensamt och



öfvergifvet barn, som mrs. Gummidge skulle ha uttryckt sig, sittande i postvagnen, som förde mr. Quinion till
Londondiligensen i Yarmouth. Se hur vårt hus och kyrkan förminskas genom afståndet, hur grafven under trädet
skymmes af mellankom-mande föremål, hur tornspiran, som pekat uppåt från min gamla lekplats, ej längre
synes, och: hur himlen är tom!

KAP. XI.

Jag börjar lifvet på egen hand och tycker inte om det.

Nu känner jag världen så pass, att jag nästan mist förmågan att bli mycket öfverraskad af något; men till och med
nu förvånar det mig, att jag vid den åldern kunnat bli så ogeneradt utkastad i världen. Det förefaller mig
underligt, att ingen gjorde någonting för mig, ty jag var ju ett barn med synnerligen; god begåfning, stor
iakttagelseförmåga, liflig, läraktig, spenslig, ömtålig till kropp och själ. Men sä Var det emellertid, och vid tio års
ålder blef jag ett litet arbetsdjur i firman Murdstone & Grinbys tjänst.

Murdstone & Grinbys magasin låg vid floden nere i Blackfriars. Nutidens anspråk ha förändrat platsen, men då
var det sista huset yid en trång gata, soto slingrade sig ned till floden och slutade med 188
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några trappor, där båtar lågo förtöjda. Det var ett förfallet gammalt hus med egen lastbrygga, beläget invid
vattnet vid uppsjö, annars i djupaste dyn och öfversvämmadt af råttor. De panelade rummen, vanställda af
hundraårig smuts och rök, de murkna golfven och trapporna, de gråa råttornas gnällande och rammel nere i
källaren och det helas förfall stå för mig som någonting jag sett i går, icke långt tillbaka i tiden, och jag ser
alltsammans lika tydligt nu som i den olyckliga stund, då jag gjorde mitt inträde där för första gången, med min
darrande hand i mr. Quinions. 1 1 i

Murdstone & Grinby hade kunder af många slag, men en viktig gren af affären bestod i att förse vissa paketbalar
med viner och spritvaror. Jag kommer nu icke ihåg hvart dessa fartyg gingo, men jag tror, att några af dem gjorde
resor både till Ost- och) Västindien. Jag vet, att en massa tombuteljer utgjorde ien af följderna af denna handel,
och att vissa karlar (och gossar voro sysselsatta med att undersöka dem mot dagern, kasta bort de spruckna och
skölja och tvätta de öfriga. När tombuteljerna voro affärdade, skulle man klistra etiketter på fyllda buteljer (eller
korka eller lacka dem, och så skulle man packa in de färdiga buteljerna i lådor. Allt detta fick jaJg lära mig, och!
af de gossar, som användes till detta arbete, var jag en.

Inalles voro vi tre eller fyra. Jag hade min arbetsplats i ett hörn af magasinet, där mr. Quinion kunde se mig, då
han fann för godt att stiga upp på tvärslån på sin stol inne på kontoret och titta på mig genom ett fönster ofvanför
pulpeten. Och hit kallades, första morgonen af mitt så lyckosamt började lif på egen hand, den äldsta af de



ordinarie gossarna för att lära mig mitt yrke. Hans namn var Mick Walker, och han hade på sig ett trasigt
förkläde pch en pappersmössa. Han talade om för mig, att' hans far var båtkarl och uppträdde i svart
sammetsmössa i lord-mayorns procession. Han talade också om för mig, att vår närmaste kamrat skulle190

bli en annan gosse, som han presenterade för mig under det ovanliga namnet Mjölig Potatis, Jag upptäckte
emellertid, att ynglingen i fråga icke blifvit döpt till det namnet utan hade fått det i magasinet på grund af sin
bleka och mjöliga hy. Mjöligs far var vattnare vid en station, men tillika brandsoldat, och som sådan anställd vid
en af de större teatrarna, där någon ung släkting till Mjölig — jag tror hans lilla syster — uppträdde som satunge
i pantominerna.

Inga ord kunna uttrycka min själs hemliga ångest då jag sjönk ned till ett dylikt umgänge, jämförde dessa
kamrater med mina tidigare års, att icke tala oim Steerforth, Traddles och de andra gossarna, och kände hur mina
förhoppningar att bli en lärd och framstående man kväfdes inom mig. Det står icke till att beskrifva min känsla af
fullkomlig hopplöshet, af blygsel öfver min ställning, af bittert lidande då mitt (Unga hjärta förnam, att allt hvad
jag lärt och tänkt och fröjdat mig åt, allt det som eldat min fantasi och sporrat min flit skulle dunsta bort för att
aldrig återkomma. Så fort Mick Walker den förmiddagen gick ifrån mig, blandade jag mina tårar med det vatten
jag sköljde buteljerna i och snyftade som om det varit en spricka i mitt eget bröst och detta stått i fara att brista
sönder.

Kontorsklockan visade på half ett, och alla beredde sig att gå och äta middag, då mr. Quinion knackade på
kontorsfönstret och vinkade åt mig att komma in. Jag gick in och fann där en något korpulent, medelålders man i
brun syrtut och svarta åtsittande pantalonger och skor, utan mera hår på det stora, .glänsande hufvudet än på ett
ägg och med ett stort rundt ansikte vändt åt mig. Hans kläder voro tämligen nötta, men han hade ett par
imponerande skjortkragar. I handen bar han en sprättig promenadkäpp med ett par stora rostfärgade tofsar på,
och en lornjett hängde utanpå rocken, som prydnad upptäckte jag sedan, ty han begagnade den sällan och såg
ingenting, när han satte den för ögonen.

»Den här är det», sade mr. Quinion, syftande på mig.i9i

»Jaså, detta är master Copperfield», sade främlingen med ett visst nedlåtande tonfall och någonting obeskrifligt
gentilt i sättet, som gjorde starkt intryck på mig. »Jag hoppas ni är vid god hälsa, sir?»

Jag svarade, att jag mådde mycket väl och hoppades att så äfven var fallet med honom. Gud skall veta, att jag var
i en jämmerlig sinnesstämning, men vid den tiden var jag icke mycket fallen för att beklaga mig. Jag sade därför,
att jag mådde väl och hoppades, att han också gjorde det.

»Ja, Gud ske lof», sade främlingen, »jag mår mycket väl. Jag har fått ett bref från mr. Murdstone,i hvari han
nämner, att han önskar, att jag i ett för närvarande ledigt gårdsrum i mitt hus, kort sagt», sade främlingen med ett
leende och en förtrolig hviskning, »att jag i ett rum, som lämpar sig till sofrum, skall taga emot den unge
nybörjare, jag nu har nöjet att — att —» främlingen viftade med handen och makade hakan till rätta mellan
skjortkragarna.

»Det här är mr. Micawber», sade mr. Quinion till mig. i

»Jaha», sade främlingen, »det är mitt namn.»

»Mr. Micawber», sade mr. Quinion, »är känd af mr. Murdstone. Han upptar order i kommission för för vår
räkning, när han kan. Mr. Murdstone har skrifvit till honom angående din inackordering, och han är villig att taga
emot dig som hyresgäst.»

»Min adress», sade mr. Micawber, »är Windsor Terrace, City Road. Jag — kort sagt», tillade mr, Micawber med
samma gentila min och sätt och med ett nytt utbrott af förtroende, »jag bor där.»

Jag bugade mig.

»Under förutsättning,» sade mr. Micawber, »att era utflykter i denna metropol ännu icke varit omfattande och att



det torde vara förenadt med vissa svårigheter att genomtränga det moderna Babylons lön-gångar i riktning mot
City Road, och att ni» — nu blef han åter förtrolig —» möjligen kunde råka vilse, skall jag ha det nöjet att själf
infinna mig här i afton och initiera er i den närmaste vägen.»192

Jag tackade honom af allt hjärta, ty det var bra vänligt af honom att göra sig detta besvär.

»Hur dags», sade mr. Micawber, »skall jag —»

»Vid (åttatiden», sade mr. Quinion.

»Vid åttatiden», upprepade mr. Micawber. »Jag har den läran att önska er en god dag, mr. Quinion. Jag vill inte
uppehålla er längre.»

Och så satte han på sig hatten och gick ut med promenadkäppen under armen, mycket rak och1 gnolande på en
melodi, sedan han lämnat kontoret.

Mr. Quinion träffade nu formligt aftal med mig om att jag skulle göra Murdstone & Grinby all den nytta jag
kunde mot en lön af sex shilling i veckan,i om jag ej bedrar mig. Kanhända var det sju. Min ovisshet föranledde
mig att tro, att jag började med sex och sedan fick sju. Han betalade mig en vecka i förskott, af egna medel antar
jag, och jag gaf Mjölig sex pence af denna summa för att han på aftonen skulle bära min koffert till Windsor
Terrace. Ehuru liten, var den för tung för mina krafter. Sex pence betalade jag för min middag, som bestod af en
köttpastej och en dryck vatten från närmaste pump. Middagens fritimme tillbringade jag med att vandra omkring
på gatorna.

På utsatt tid infann sig mr. Micawber. Jag tvättade ansikte och händer för att bli mera värdig hans |gentiliess, och
vi följdes åt till vårt hus, som jag nu ansåg mig böra kalla det. På vägen inskärpte mr. Micawber hos mig gatornas
namn och hörnhusens form, på det att jag följande morgon skulle få lätt att hitta tillbaka.

Anlända till hans hus vid Windsor Terrace — ruskigt som han själf efter hvad jag kunde tycka, men med en viss
pretention liksom han själf — presenterade jhan mig för mrs. Micawber, en mager, sjaskig och alldeles icke ung
dam, som satt i hvardagsrummet med ett litet barn vid bröstet. Första våningen var alldeles omöblerad, och
rullgardinerna vt>ro nedfällda för att lura grannarna. — Barnet var den ena af tvillingarna, och1 här må tilläggas,
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under hela den tid jag vistades hos familjen, såg jag nästan aldrig de båda tvillingarna samtidigt skilda från sin
mor. En af dem förfriskade sig nästan alltid hos henne.

Det fanns två barn till: master Micawber, omkring fyraårig, och miss Micawber, tre år gammal. Dessa och en
mörkhyad ung kvinna, som snarkade och som var familjens tjänarinna samt underrättade mig innan en halftimme
förgått, att hon var ett hittebarn från St. Lukas välgörenhetsinrättning i grannskapet, kompletterade hushållet. Mitt
rum låg på vinden med utsikt åt gården, och väggarna voro öfver-målade med figurer, som för min unga
inbillning] togo sig ut som blåa strufvor. Möblemanget var torftigt. o e .. . r

Då mrs. Micawber med tvilling och tillbehör kom upp för att visa mig min kammare, sade hon i det hon isatte sig
för att hämta andan: »När jag var ogift och bodde hos pappa och mamma, trodde jag väl aldrig, att jag skulle
behöfva hyra ut rum. Men då mr. Micawber råkat i svårigheter, måste all sådan hänsyn vika.»

»Ja, min fru», sade jag.

»Mr. Micawbers svårigheter äro för tillfället nästan öfverväldigande», sade mrs. Micawber. »Om det blir möjligt
att reda upp dem, vet jag inte. När jag bodde hemma hos pappa och mamma, hade jag knappt något begrepp om
det ordets betydelse, så som jag använder det nu, men experientia är en skicklig lärarinna — som pappa brukade
säga.»

Jag lär inte säker på att hon sade mig, att mr. Micawber varit anställd vid marinen eller att jag bara trodde det.
Jag vet endast, att jag har fått för mig att han en gång varit vid marinen. Numera var han ett slags profryttarie för
åtskilliga hus, men jag fruktar, att han förtjänade litet eller intet därpå.



»Om mr. Micawbers kreditorer icke gifva honom tid, sade mrs. Micawber, »måste de skylla sig själfva, och ju
förr de bringa det till afgörande, desto bättre är det. Man kan icke tvinga blod ur en sten ej

13. — Dickens, David Copperfield,\194

heller pressa kontanter ur mr. Micawber, för att inte tala om omkostnaderna.»

Jag har aldrig fullt kunnat fatta, om mitt i förtid inträdda själfberoende missledde mrs. Micawber med afseende
på min ålder, eller om hon var så uppfylld af sitt ämne, att hon skulle ha talat därom med tvillingarna, i händelse
ingen annan varit till hands. Säkert är, att i den där stilen började hon och fortsatte på samma sätt så länge jag
kände henne.

Stackars mrs. Micawber. Hon sade, att hon försökt allt hvad hon kunnat, och det hade hon nog också. Den åt
gatan vettande dörrens hela midtelparti upptogs af en stor mässingsplåt,, å hvilken lästes: »Mrs. Micawbers
Helpension för Unga Damer», men aldrig hörde jag, att någon ung dam varit i den skolan, -eller att någon ung
dam kom och gjorde sig underrättad om villkoren, eller att minsta förberedelse vidtogs för att taga emot någon
ung dam. De enda visiter, som hördes af, voro fordringsägare. Sådana kommo alla timmar på dagen, och några af
dem voro alldeles otidiga. En karl med smutsigt ansikte, troligen en skomakare, plägade redan klockan sju på
morgonen tränga sig in i korridoren och ropa uppför trappan till mr. Micawber: »Hör på! Ni är inte utgången än.
Vill ni vara så god och betala oss? Hör ni inte?» Då han icke fick något svar på dessa uppmaningar, blef han
alldeles ursinnig och skrek »svindlare» och »röfvare», och då inte heller detta hjälpte, hände det, att han till och
med gick och ställde sig på andra sidan gatan och skrek uppåt fönstren i andra våningen, där han visste, att mr.
Micawber var. Vid sådana tillfällen blef mr. Micawber alldeles utom sig af sorg och förödmjukelse, ja, en gång
höjde hans hustru ett utrop af förtviflan, ty han gjorde med rakknifven någon hotfull rörelse mot sin hals. Men en
halftimme efteråt blankade han med synnerlig omsorg sina skor och gick ut, gnolande på en melodi och
uppträdande med mera elegans än vanligt. Mrs. Micawber var fullt lika elastisk, äfven195

hon. Jag har sett henne falla i vanmakt klockan tre vid ett besök af skatteindrifvaren, och klockan fyra äta bröade
lamkotletter och dricka varmt öl — kalaset betaldt med ett par pantsatta teskedar. En dag, då jag af en tillfällighet
kom hem klockan sex, fann jag henne efter en i huset nyss verkställd utmätning liggande med nedfallet hår
afdånad bredvid spisen, naturligtvis med ena tvillingen vid sitt bröst. Men aldrig har jag sett henne gladare än
litet senare samma afton, då hon smorde sig med griljerad kalf framför kökselden och berättade historier om sin
pappa och mamma och deras tillställningar.

I (detta hus och med denna familj1 tillbringade jag (mina lediga stunder. Själf drog jag försorg om min frukost
— ett bröd, som kostade en penny, och för en penny mjölk. På en hylla i matskåpet hade jag ett annat bröd och
en ostbit, som utgjorde min kvällsvard, när jag kom hem om aftnarna. Detta minskade betydligt mina sex eller
sju shilling, och hela dagen höll jag till i magasinet och måste lefva veckan ut på de pengarna. Från måndags
morgon till lördags kväll fick jag intet råd, ingen ledning, ingen uppmuntran, ingen tröst, ingen hjälp, intet stöd af
något slag af hvem det vara månde, så sant jag hoppas blifva salig.

Jag var så ung och barnslig, naturligtvis så föga vuxen ansvaret för min egen tillvaro, att ofta, när jag på
morgonen begaf mig till Murdstone & Grinby,, kunde jag inte motstå bakverket från i går, som till halfva priset
utbjöds vid pastejbagarens dörr, utan använde därpå de pengar, som jag skulle haft att betala min middag med.
Då fick jag gå utan middag eller köpa mig en bulle eller en skifva pudding. Jag minns två puddingbodar, som jag
delade mig emellan, beroende af mina tillgångar. Den ena låg inne på en gård nära St. Martinskyrkan — bakom
själfva kyrkan — och är nu alldeles försvunnen. Puddingen i den boden var späckad med korinter och
synnerligen god, men dyr. För. två pence fick man ej större stycke än för en penny tarfligare pudding. En godbod
för den senare varan låg vid Strand — i någon nu ombyggd del däraf. Det var en stadig, ljus pudding, tung och
daltig, med stora, flata russin instuckna litet här och där. Den kom upp alldeles varm just vid lämplig tid för mig
och utgjorde ofta min middag. När jag åt en ordentlig middag, bestod den; af en korf och ett pennybröd eller en
portion rostbiff för fyra pence på ett spiskvarter, eller ett stycke ost och bröd jämte ett glas öl från ett gammalt
uselt värdshus midtemot vår affärslokal, som hette Lejonet eller Lejonet och någonting mera, som jag glömt. En



gång minns jag, att jag tog med mig mitt på morgonen köpta bröd, inlagdt i ett papper, så att det såg ut som en
bok, och gick till en för sin utmärkta boeuf-à-la-mode kända restaurang nära Drury Lane, där jag beställde mig en
halfportion af denna delikatess. Hvad kyparen tänkte om den lilla figuren, som kom in alldeles ensam, vet jag
inte, men jag ser honom i denna stund, stirrande på mig, under det att jag åt min middag, och utpekande mig för
den andre kyparen. Jag gaf honom en half penny i drickspengar och önskade, att han ej tagit emot den.

Jag tror, att vi hade en halftimmes ledighet att dricka te. När jag hade pengar köpte jag mig då en skål
tillblandadt kaffe och en smörgås. När jag inga pengar hade, begapade jag en vildthandel vid Fleet Street, eller
gick jag någon gång ända bort till Covent Gardens torg och såg på ananasen. Det roade mig att ströfva omkring
nära Adelphi, ty det låg någonting hemlighetsfullt öfver platsen och dess mörka hvalfgångar. Jag minns, att jag
en afton kom ut från en af de där hvalfgångarna till ett litet värdshus nära floden, försedt med en öppen plan, på
hvilken några kolbärare dansade. Jag satte mig ned på en bänk och såg på dem. Jag undrar just hvad de tänkte om
mig!

Jag var så barnslig och så liten, att ofta nar jag gick fram till disken på ett främmande värdshus och bad om ett
glas öl eller porter att skölja ned maten med, hände det, att de tvekade att gifva mig197

det. Jag minns särskildt en afton, då jag sade till värden:

»Hvad kostar ett glas af ert allra, allra bästa öl?» Det var nämligen något extra tillfälle — jag minns ej hvilket.
Kanske var det min födelsedag.

»Två och en half pence», svarade värden, »är priset på det äkta starkölet.»

»Var då så god», sade jag i det jag lade fram pengarna, »och tappa ett glas äkta starköl åt mig, och låt det bornera
duktigt.»

Värden mätte mig med en blick öfver disken,, och ett sällsamt leende gick öfver hans ansikte. I stället för att
tappa ölet, såg han bortom skärmen och sade något till sin hustru. Hon kom ut med sitt arbete i handen och såg
på mig, äfven hon. Jag ser oss alla tre för mig. Värden i skjortärmarna, lutande sig mot skänkrummets
fönsterpost, hans hustru, tittande ut genom den lilla låga dörren och jag litet förlägen, blickande upp till dem
utanför skranket. De gjorde mig en hel mängd frågor — hvad jag hette, hur gammal jag var, hvar jag bodde, hvad
jag hade för sysselsättning och hur jag kommit hit. Och jag fruktar, att jag, för att icke blottställa någon! hittade
på lämpliga svar på dem alla. De serveradt mig öl, ehuru jag inte precis tror af det äkta starkölet; och värdens
hustru öppnade den lilla diskdörren och böjde sig ned för att lämna mig tillbaka mina pengar, och så gaf hon mig
en kyss, halft beundrande, halft medlidsam men helt kvinnlig och god, det är säkert.

Jag vet, att jag icke, vare sig oafsiktligt eller ofrivilligt, öfverdrifver ringheten af mina tillgångar eller
svårigheterna i mitt lif. Jag vet, att om jag händelsevis fick en shilling af mr. Quinion, använde jag den till
middag eller te med tillbehör. Jag vet, att jag, illa klädd, arbetade från morgon till kväll med grofva karlar och
pojkar. Jag vet, att jag dref omkring på gatorna, illa född, knappast half mätt. Jag vet, att jag Guds barmhärtighet
förutan kunnat bli en liten tjuf eller äfventyrare, så utan all omvårdnad var jag.

Och likväl åtnjöt jag ett visst anseende hos Murd-198

stone & Grinby. Mr. Quinion gjorde så mycket en föga hänsynsfull man i hans ställning kunde göra för att
behandla en så egendomlig företeelse, som jag var, annorlunda än de öfriga, och själf sade jag ej ett ord, vare sig
till någon karl eller pojke, om hur det kom sig, att jag var där eller att det kostade på mig att vara där. Att jag led
i hemlighet och led djupt, var det ingen annan än jag som visste. Till hvilken grad jag led, står det, som jag redan
sagt, icke i min förmåga att beskrifva. Men jag teg med hvad jag kände och utförde mitt arbete. Från första
stunden insåg jag, att om jag inte gjorde mitt arbete fulllt så bra som någon af de andra, kunde jag icke undgå att
bli förbisedd och föraktad, och snart blef jag minst lika ferm och händig som någon af de andra gossarna. Ehuru
fullt förtrolig med dem, reste dock mitt uppförande och sätt ett slags skrank mellan oss. De och karlarna kallade
mig alltid »lilla herrn» eller »unge suffolka^n». En af dem, som hette Gregory och var packkarlarnas förman,
samt en annan vid namn Tipp, som var utkörare och klädd i röd jacka, plägade ibland kalla mig »David», men



det var nog vid tillfällen, då vi voro synnerligt gemytliga och jag under arbetstimmarna sökte roa dem med
berättelser från de där gamla böckerna, som jag var på god väg att glömma. En gång reste sig Mjölig Potatis och
gjorde uppror mot denna utmärkelse, men Mick Walker bragte honom snart till tystnad.

Att bli räddad undan detta slags tillvaro ansåg jag hopplöst och tänkte därför inte på det. Fullt öfvertygad är jag,
att jag icke ett ögonblick försonade mig därmed utan alltid ansåg det lika olyckligt och sorgligt; men jag
uthärdade mitt öde, och fastän Peggotty och jag ofta skrefvo till hvarandra, talade jag dels af kärlek till henne,
dels af blygsel aldrig om för henne hur jag led.

Mr. Micawbers svårigheter ökade ytterligare mina bekymmer. Öfvergifven som jag var, fäste jag mig riktigt vid
familjen och gick ofta och funderade på mrs. Micawbers kalkyler och mr. Micawbers tryckande199

skulder. Lördagsaftnarna — som jag njöt mycket af, dels för att det var någonting ståtligt att gå hem med sex
eller sju shilling på fickan och titta in i bodarna på allt det vackra, som kunde fås för en sådan summa, dels för att
jag då fick gå hem så tidigt — plägade mrs. Micawber gifva mig de mest hjärtslitande förtroenden, så äfven
söndagsmorgnarna då jag i ett rakfat tillredde den portion te eller kaffe jag föregående afton köpt mig, och då jag
sent intog min frukost. Det var alls icke ovanligt, att mr. Micawber snyftade och grät vid början af ett dylikt
lördagsaftonsamtal, och mot slutet däraf sjöng om Jacks förtjusning i sin älskade Nan. Jag minns, att han kunde
komma hem till kvällsvarden och gråta floder under förklaring, att fängelset nu var det enda, som stod honom
åter, men innan han gick till sängs, hade han börjat göra ett öfverslag af kostnaden för ett par blomfönster, som
skulle anbringas på byggningen »i händelse någonting yppade sig» — ett uttryck, som han mycket älskad?. Och
mrs. Micawber var af alldeles samma ull som han.

En egendomlig vänskap, grundad efter hvad jag tror på våra sällsamma förhållanden, uppstod mellan mig och
dessa människor, trots den löjliga åldersskillnaden. Jag lät dock aldrig förmå mig att äta eller dricka något
tillsammans med dem af deras förråd — ty jag visste ju, att de hade svårt att reda sig så väl med slaktaren som
bagaren och sällan hade att skryta med något öfverflöd — förrän mrs. Micawber gaf mig sitt fulla förtroende.
Detta skedde en afton på följande sätt.

»Master Copperfield», sade mrs. Micawber, »jag anser inte er som en främling och tvekar därför inte att säga er,
att mr. Micawbers svårigheter närma sig en kris.»

Jag blef mycket ledsen häröfver och betraktade med det största medlidande mrs. Micawbers röda ögon.

»Om jag undantar en gammal ostkant, som långt ifrån motsvarar min familjs behof», sade mrs. Micawber, »finns
det verkligen inte det allra ringaste200

i skafferiet. Jag begagnade alltid benämningen skafferiet, då jag var hemma hos pappa och mamma och har
ofrivilligt bibehållit den vanan. Hvad jag vill säga är, att det inte finns en matbit i huset.»

»Så ledsamt!» utbrast jag, mycket bedröfvad.

Jag hade två eller tre shilling i behåll af min veckolön — hvaraf jag drar den slutsatsen, att denna konversation
ägde rum en onsdag — och jag tog genast fram dem och bad under stark sinnesrörelse,-att mrs. Micawber ville
hålla till godo därmed som lån. Men den goda frun kysste mig då och bad mig att åter stoppa dem i fickan, ty
någonting sådant kunde hon jinte tänka på.

»Nej, min bästa master Copperfield», sade hon, »vare det långt från mig. Men ni har ett förstånd, som vida
öfverträffar er ålder, och ni kan göra mig en annan tjänst, om ni vill, en tjänst, som jag tacksamt tar emot.»

Jag bad mrs. Micawber säga, hvari den bestod.

»Själf har jag gjort mig af med bordsilfret»,, sade mrs. Micawber. »Sex teskedar, två saltspadar och en
sockertång har jag vid olika tillfällen med mina egna händer lånat pengar på. Men tvillingarna binda mig mycket,
och för mig med mina minnen af pappa och mamma äro dessa små företag ytterst pinsamma. Åtskilliga småsaker
ha vi än, som vi kunde undvara. Mr. Micawbers känslor skulle aldrig tillåta honom att afyttra dem, och Clickett»



— det var flickan från fattighuset — »är mera tarfligt anlagd, och jag är rädd, att hon skulle missbruka ett dylikt
förtroende. Om jag däremot tordes be er, master Copperfield —»

Nu förstod jag, hvad mrs. Micawber menade och bad henne anlita mig så mycket hon behagade. Redan samma
afton började jag pantsätta åtskilliga af husets mera flyttbara föremål, och i likartade uppdrag var jag sedan ute
nästan hvarje morgon, innan jag gick till Murdstone & Grinby.

Mr. Micawber hade några böcker i ett litet skåp, som han kallade biblioteket, och de gingo först. Jag bar dem så
småningom alla till ett bokstånd vid City203

Road — en del af denna gata, just i närheten af vårt hus, var då mest upptagen af boklådor och fågelbodar — och
där sålde jag dem för hvad som bjöds. Ägaren af detta bokstånd, som bodde i ett litet hus bakom bokståndet,
brukade hvar afton öfverlästa sig och hvar morgon få häftiga bannor af sin hustru.

audienf^Hggande ffiw Tngtk0p^med Tn skrånSH pannan eller ett blått öga, vittnande om gårdagens utsväfningar
— jag fruktar han hade dåligt ölsinne — och försökande att med darrande hand leta fram

som lågo kringkastade på golfvet, under det att hans

^nedkjpade" skor! oafbrutet ^grällndlTpå °honon? Ibland hade han slarfvat bort sina pengar, och då

IfA - Ä hon tagit ifrån honom hans, då han var drucken — och afslutade i hemlighet affären i trappan, då vi
följdes åt ner.

Äfven hos pantlånarens började jag bli ganska

disken, sysselsatte sig rätt mycket med mig och lät

adjektiv eller konjugera ett verb, under det att han skötte om min lilla affär. Vid alla dessa tillfällen bjöd sedan
mrs. Micawber på ett litet kalas, som tog formen af supé och alltid föreföll mig särdeles välsmakande.

Till sist inträdde en kris i mr. Micawbers svårigheter; han blef arresterad en morgon och förd till King's Bench-f
ängels et. Då han lämnade huset, sade han till mig, att Guds straffande hand nu drabbat honom. Jag trodde
verkligen, att hans hjärta var krossadt — så äfven mitt. Men så fick jag höra, att han före middagen varit med om
ett muntert kägelparti.

r orsta sondagen eiter seaan nan blifvit ditt ord, skulle jag gå och hälsa på honom och äta middag i202

hans sällskap. Jag skulle fråga mig fram till det och det torget, och strax innan jag kom dit, skulle jag få se ett
annat torg, och så skulle jag komma till en gård, som jag skulle gå öfver och styra rak kurs tills jag finge se en
fångknekt. Allt detta gjorde jag, och när jag, lilla stackare, till sist fick se fångknekten och tänkte på att när
Roderik Random satt på gäldstugan, det fanns en karl där, som inte hade annat än några trasor på sig, började
fångknekten snurra rundt för mina dimmiga ögon och mitt högt klappande hjärta.

Mr. Micawber väntade mig strax innanför porten, och vi gingo upp på hans rum i den näst öfversta våningen och
fällde många tårar. Jag minns, att han högtidligt besvor mig att taga varning af hans öde och att noga betänka, att
om en person hade tjugo punds inkomst om året och gaf ut nitton pund, nitton shilling och sex pence, kunde han
känna sig lycklig, men om han gaf ut tjugu pund och en penny, gjorde han sig olycklig. Strax därefter lånade han
en shilling af mig till porter, gaf mig en anvisning till mrs. Micawber på beloppet, lade ifrån sig näsduken och
kryade upp sig.

Vi sutto framför en liten eld, som på båda sidor begränsades af ett par tegelstenar för att hindra slöseri med
kolen, och bäst det var kom en annan skuldsatt man, som delade rum med mr. Micawber, in från bagarstugan
med fårsteken, som skulle utgöra vår gemensamma måltid. Jag skickades då upp till »kapten Hopkins» med
hälsningar från mr. Micawber, och i min egenskap af dennes unge vän anhöll jag att få låna en knif och en gaffel
af kapten Hopkins.

Kapten Hopkins lånade mig både knif och gaffel och bad hälsa mr. Micawber. Det fanns ett mycket smutsigt



fruntimmer i hans lilla rum och två sjukliga unga damer, hans döttrar, med särdeles lurfvigt hår. Kaptenen själf
var ytterligt uselt klädd, hade stora polisonger och bar en gammal, gammal brun öfverrock, utan annan röck
under. Jag såg, att hans sängkläder lågo ihioprullade i en vrå; alla hans tallrikar,203

fat och pannor stodo på en hylla, och jag vet inte hur det kom sig, men jag gissade, att fastän de båda flickorna
med lurfviga håret voro kapten Hopkins barn, var nog inte kapten Hopkins gift med det där fruntimret. Min
blygsamma plats på hans tröskel upptog jag på sin höjd ett par minuter, men all denna kunskap kom jag ned
med, lika säkert som med knifven och gaffeln, som lågo i min hand.

Det låg i alla fall någonting bohëme-artadt och trefligt öfver middagen. Kapten Hopkins' knif och gaffel lämnade
jag tillbaka strax vi ätit och gick hem att trösta mrs. Micawber med en redogörelse för mitt besök. Hon
svimmade, då hon såg mig komma, men gjorde sedan i ordning en liten ägg-toddy att trösta oss med, under det
att vi talade om saken. Hur det gick till då möblemanget såldes för att skaffa familjen inkomster, vet jag inte,
bara att det inte var jag, som sålde det. Såldt blef det emellertid och bortkördt på en stor kärra, med undantag
endast af sängarna, några stolar och köksbordet. Med dessa föremål tältade vi så till sägandes i de båda största
rummen i det för öfrigt utrymda huset vid Windsor Terrace: mrs. Micawber och barnen, hittebarnet och jag
bodde både natt och dag i de båda rummen — hur länge vet jag inte, men nog förefaller det mig nu som om det
varit en lång tid. Till sist beslöt mrs. Micawber att flytta till fängelset, där mr. Micawber nu lyckats få eget rum.
Jag gick följaktligen med nyckeln till värden, som blef mycket glad att få den, och sängarna skickades till King's
Bench, undantagandes min, som ställdes in i ett för min räkning hyrdt litet rum utanför muren i närheten af sagda
inrättning — till min glädje, det måste jag säga, ty Micawbers och jag hade så vant oss vid hvarandra under våra
bekymmer, att det varit svårt att skiljas. Hittebarnet försågs också med ett billigt logi i samma grannskap. Mitt
var ett tyst vindsrum med sluttande tak och angenäm utsikt öfver ett timmerupplag, men som jag tog det i
besittning,204

öfvertygad om att mr. Micawbers bekymmer nu nått sin kulmen, fann jag det riktigt paradisiskt.

Hela denna tid fortfor jag att arbeta hos Murdstone & Grinby på samma odrägliga sätt, med samma slags
kamrater och samma känsla af oförtjänt förnedring som i början. Utan tvifvel till min lycka, gjorde jag dock
aldrig bekantskap eller talade med någon af de många pojkar, som jag dagligen såg, då jag gick till eller från
magasinet, eller då jag ströfvade omkring på gatorna under måltidstimmarna. Jag förde alltjämt samma hemligt
olyckliga lif, men på samma afskilda, själfsäkra sätt. De enda förändringar jag kan erinra mig voro för det första,
att mina kläder blefvo alltmera nötta och för det andra, att jag befriades från trycket af mr. och mrs. Micawbers
bekymmer; några släktingar eller vänner måtte ha lofvat hjälpa dem i deras svårigheter, och de hade det nu vida
bättre i fängelset än de haft det på länge, då de lefvat i frihet. Numera åt jag frukost hos dem på grund af någon
öfverenskommelse, hvars detaljer jag glömt. Jag kommer inte heller ihåg, hur dags portarna öppnades om
morgnarna, så att jag kunde komma in, men jag vet, att jag ofta var uppe före klockan sex och att mitt
älsklingstillhåll, under det att jag väntade, var gamla London Bridge, där jag brukade sitta i en af stennischerna
och se folket gå förbi eller stå och titta öfver räcket ned på det glänsande vattnet eller på hur solen tände den
lysande lågan på monumentets spets. Här mötte mig ibland hittebarnet för att höra mig berätta några märkvärdiga
sagor om varfven och Towern, som det är alltför möjligt att jag trodde själf. Om kvällarna plägade jag åter gå till
fängelset och promenera på stora gången med mr. Micawber eller spela kasino med mrs. Micawber och lyssna
till hennes berättelser om pappa och mamma. Huruvida mr. Murdstone visste hvar jag var, kan jag icke säga.
Aldrig talade jag om det för dem hos Murdstone & Grinby.

Ehuru mr. Micawbers affärer nu gått igenom sin kris, voro de mycket invecklade på grund af ett207

»aktstycke», sorti jag hört ganska mycket om och som jag nu antar var någon föregående öfverenskommelse med
hans kreditorer, ehuru jag då var så föga på det klara med saken, att jag förväxlade det med vissa demoniska
förskrifningar, hvilka en gång i tiden spelade en så stor roll i Tyskland. Till sist tycks likväl detta dokument på
något sätt ha blifvit undanröjdt, åtminstone tedde det sig icke längre så hotfullt som tillförene. Mrs. Micawber
underrättade mig nu om att hennes familj beslutat, att mr. Micawber skulle lägga in om sitt frigifvande på grund



af förordningen rörande insolventa kreditorer, och att han troligen skulle bli utsläppt om sex veckor.

»Och då», sade mr. Micawber, som var närvarande, »hoppas jag till Gud att kunna gå händelserna i förväg och
börja lefva på ett alldeles nytt sätt — kort sagt, om någonting yppar sig.»

Apropå att gå händelserna i förväg, minns jag, att mr. Micawber just vid den tiden satte upp en petition till
underhuset angående förändring i lagstiftningen rörande häktning för skuld. Jag antecknar, denna omständighet
här, emedan den påminner mig om hur jag sammanställde mina gamla böcker med mitt förändrade lif och roade
mig med att göra upp berättelser, hämtade från gatorna och de män och kvinnor jag såg, samt hur åtskilliga
hufvuddrag i den karaktär, jag omedvetet kommer att framställa i min lefnadssaga, då så småningom formade
sig.

I fängelset fanns det en klubb, där mr. Micawber i sin egenskap af gentleman var en stor auktoritet. Mr.
Micawber hade för klubben framställt sin plan med afseende £>å den nyssnämnda petitionen, och klubben hade
på det högsta gillat den. Mr. Micawber, som var en särdeles välvillig man och' så nitisk som det var möjligt i allt
som icke rörde hans egna angelägenheter, samt aldrig lyckligare än då han hade någonting för händer, som han ej
kunde få minsta gagn af, tog därför mycket ifrigt i tu med petitionen, satte upp den, renskref den på ett ofantligt
pappersark, bredde ut den på ett bord och bestämde en tid,2o6

då hela klubben, ja, alla inom fängelsemurarna kunde få komma upp på hans rum och underteckna den.

Då jag fick höra talas om den stundande ceremonien, blef jag så angelägen att få se dem alla komma in efter
hvarandra, fastän jag redan kände de flesta af dem och de mig, att jag skaffade mig en timmes permission hos
Murdstone & Grinby och ställde mig i en vrå att bekika dem. Så många af klubbens förnämsta medlemmar, som
kunde släppas in i det lilla rummet utan att det blef alldeles fullt, hade flockat sig kring mr. Micawber med
petitionen framför sig, under det att min gamle vän kapten Hopkins, som högtidligheten till ära hade tvättat sig,
ställde sig invid dokumentet för att läsa upp det för dem som icke kände till innehållet. Sedan slogs dörren upp,
och hela befolkningen tågade in i gås-marsch; åtskilliga väntade utanför under det att de öfriga defilerade,
tecknade sina namn och gingo ut. Till hvar och en ställde kapten Hopkins frågan: »Har ni läst den?» — »Nej». —
Var han då nog svag att visa ringaste lust att höra petitionen, gaf kapten Hopkins med ljudlig stämma honom den
ordagrant till lifs. Kaptenen hade gärna läst upp den tjugu-tusen gånger, om lika många människor velat höra
den, en och en i taget. Jag minns med hvilket saftigt välbehag han uttalade fraser sådana som »folkets
representanter i det församlade parlamentet», »petitio-närerna drista därför närma sig det högt ärade huset», »ers
äller nådigaste majestäts olyckliga undersåtar», som om orden varit någonting riktigt godt, som han tyckte om att
suga på. Under tiden stod mr. Micawber och hörde på med något af författarefåfänga, betraktande spikarna i
väggen midt emot.

Då jag tänker på mina dagliga vandringar mellan Southwark och Blackfriars och hur jag vid måltidsrasterna dref
omkring på de ruskiga bakgatorna, är det som vore det i går deras stenar nöttes af mina barnafötter, och jag
undrar hur många af de där figurerna som saknas i den rad, jag åter ser draga förbi mig vid ljudet af kapten
Hopkins röst. När207

mina tankar nu gå tillbaka till min barndoms långsamma kval, undrar jag, hur mycket af de historier jag
uppfunnit angående sådana människor hänger som en fantasiens dimma öfver väl bevarade fakta. Då jag numera
trampar den välkända marken, är det inte så underligt om jag där framför mig tycker mig se, och om jag beklagar
en stackars oskyldig, svärmisk gosse, som af så sällsamma erfarenheter, så lumpna ting skapar sig en fantasiens
värld.

KAP. XII.

Som jag inte får mera tycke för mitt lif på egen hand, fattar jag ett beslut.

I sinom tid kom mr. Micawbers petition före, och till min stora glädje försattes denne herre på fri fot under tiden.
Hans fordringsägare voro ej oblid-keliga, och mrs. Micawber berättade, att till och med den hämndlystne
skomakaren inför rätta förklarat, att han visst icke var ond på honom, men att han gärna ville ha betaldt, när han



hade någonting att fordra. Det låg i den mänskliga naturen, påstod han.

När mr. Micawbers sak var afgjord, återvände han till King's Bench, ty några afgifter skulle erläggas och några
formaliteter iakttagas, innan han kunde bli frigifven utan inskränkning. Klubben tog emot honom med hänförelse
och gaf till hans ära en musikalisk tillställning på aftonen, under det att mrs. Micawber och jag smorde oss med
ett frikassé på lam, omgifna af de sofvande barnen.

»Vid ett tillfälle som detta, master Copperfield», 207
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»Vid ett tillfälle som detta, master Copperfield»,2o8

sade mrs. Micawber, »vill jag i litet mera glögg» — vi hade redan fått litet förut — »dricka för min pappas och
mammas minne.»

»Äro de döda ?» frågade jag och drack skålen i ett vinglas.

»Min mamma hade lämnat detta lifvet», sade mrs. Micawber, »innan mr. Micawbers svårigheter började, eller
åtminstone innan de blefvo tryckande. Min far lefde länge nog att åtskilliga gånger gå i borgen för mr. Micawber
och afled sedan, saknad af en talrik krets.»

Mrs. Micawber skakade på hufvudet och fällde en from tår på den tvilling, som låg till hands.

Som jag knappast kunde hoppas på ett gynnsammare tillfälle att framställa en fråga, som mycket intresserade
mig, sade jag till mrs. Micawber:

»Törs jag fråga er, madame, hvad ni och mr. Micawber ämna företaga er sedan mr. Micawber kommit ifrån sina
svårigheter och blifvit fri? Är det afgjordt än?»

»Min familj», sade mrs. Micawber, som alltid uttalade dessa båda ord med en förnäm min, fastän jag aldrig kom
under fund med hvilka hon menade, »min familj anser, att mr. Micawber bör lämna London och ägna sina
talanger åt landsbygden. Mr. Micawber är en man med mycken begåfning, master Copperfield.»

Jag sade, att det var jag öfvertygad om.

»Med mycken begåfning», upprepade mrs. Micawber. »Min familj anser, att med litet inflytande skulle
någonting kunna göras för honom vid tullverket. Som min familjs inflytande är af lokal natur, torde det vara bäst
att mr. Micawber reser ner till Plymouth. De anse det af vikt, att han befinner sig på platsen.»

»För att vara till hands ?» inföll jag.



»Alldeles», svarade mrs. Micawber. »För att vara till hands, om något skulle yppa sig.»

»Och följer ni med, madame ?»

Dagens tilldragelser i förening med tvillingarna,,2og

om icke glöggen, hade gjort mrs. Micawber hysterisk, och under tårar svarade hon:

»Jag kommer aldrig att öfverge mr. Micawber. Det ar möjligt, att mr. Micawber till en början förteg sina
svårigheter för mig, men det kan ju hända, att hans sangviniska lynne ingaf honom den tron, att han kunde
öfvervinna dem. Halsbandet och armbanden af äkta pärlor, som jag ärfde efter mamma, ha blifvit afyttrade till
mindre än halfva värdet, och korall-garnityret, som var min fars bröllopsgåfva, har kastats bort för nästan
ingenting. Men jag öfverger aldrig mr. Micawber! Nej», skrek mrs. Micawber, än mera upprörd än förut, »jag
gör det aldrig! Det är inte värdt att be mig!»

Jag tyckte det var riktigt obehagligt, att hon kunde tro, att jag ville be henne om någonting sådant och1 satt och
såg på henne med mycken oro.

»Mr. Micawber har sina fel. Jag nekar inte för att han är obetänksam. Jag nekar inte för att han hjållit mig
okunnig om så v,äl sina tillgångar som sina förpliktelser», fortfor hon och såg på väggen, »men jag öfverger
aldrig mr. Micawber.»

Som mrs. Micawber nu höjt rösten till verkligt skrik, blef jag så rädd, att jag sprang bort till klubb-rummet och
störde mr. Micawber, som där presiderade vid ett långt bord och anförde sången:

»H o p p s a n D o b b i n, Hoppsan Dobbin Hoppsan, hoppsan, Falleralie ra!»

med den underrättelsen, att mrs. Micawber var mycket uppskakad. Han brast då i gråt och följde mig genast med
hela västen full af skalen på de räkor han nyligen inmundigat.

»Emma, min ängel!» ropade mr. Micawber och skyndade in i rummet. »Hvad fattas dig?»

»Jag öfverger dig aldrig, Micawber!» utbrast hon. 14. —- Dickens, David Copperfield,2 io

»Mitt lifs skatt i» sade mr. Micawber och slöt henne i sina armar. »Det är jag fullt öfvertygad om.»

»Han är mina barns upphof! Han är mina tvillingars fader! Han är min kärleks make», ropade mrs. Micawber och
fäktade med armarna. »Och jag —-jag öfverger a-a-aldrig mr. Micawber.»

Mr. Micawber var så djupt gripen af detta bevis på hennes hängifvenhet — själf simmade jag i tårar

— att han med den innerligaste ömhet böjde sig ned öfver henne och bad henne att se upp och vara lugn. Men ju
mer han bad mrs. Micawber att se upp, desto mera såg hon på ingenting, och ju mera han bad henne att vara
lugn, desto oroligare blef hon. Mr. Micawber blef följaktligen så öfverväldigad, att han blandade sina tårar med
hennes och mina. Till sist bad han mig vara så god och ta en stol och sätta mig i trappan, under det att han lade
henne. Helst hade jag tagit god natt och gått, men han ville ej höra talas om det förrän det ringt till främlingars
aflägsnande. Jag satte mig alltså vid förstufönstret och väntade tills han också tog en stol och kom ut till mig.

»Hur är det med mrs. Micawber, sir ?» frågade jag.

»Mycket klent», sade mr. Micawber, »reaktion. Ah, det har varit en förskräcklig dag. Nu stå vi ensamma

— allt har gått ifrån oss!»

Mr. Micawber tryckte min hand och suckade, grät till och med efteråt. Jag var mycket rörd och litet förvånad
också, ty jag hade tänkt mig, att vi skulle vara belt muntra vid detta lyckliga och länge motsedda tillfälle. Men
jag tror, att mr. och mrs. Micawber voro så vana vid sina gamla svårigheter, att de kände sig riktigt strandsatta,
när de helt plötsligt befriades från dem. All deras spänstighet var försvunnen, och aldrig har jag sett dem hälften
så bedröfvade som den kvällen. Det gick så långt, att då klockan ringde och mr. Micawber följde mig till
portvaktstugan samt vid afskedet gaf mig sin välsignelse, var jag riktigt ängslig att lämna honom ensam, så



förtviflad var han.211

Men under allt detta virrvarr af stridiga intryck och oväntad förstämning, hade jag likväl klart för mig, att mr.
och mrs. Micawber med familj snart skulle lämna London och att skilsmässan oss emellan var nära förestående.
Det var under min hem-vandring den aftonen och under de därpå följande timmarna, då jag låg i min säng, som
en tanke helt oförberedt trängde in i mitt hufvud, och sedan mognade till beslut.

Jag hade blifvit så van vid Micawbers och så förtrogen med dem under deras bekymmer samt var för öfrigt så
totalt utan vänner, att utsikten till att åter nödgas söka mig bostad och åter komma till främmande folk var
ungefär detsamma som att i den stunden lossas från hvarje fäste och stötas ut i lifvet med den sorgliga erfarenhet
däraf, jag redan förvärfvat. Vid tanken på detta kände jag mer än någonsin min finkänslighet sårad, erfor lifligare
än tillförene min blygsel och min olycka, och jag kom till deri slutsatsen, att ett sådant lif var outhärdligt.

Att det icke fanns någon möjlighet att komma ifrån det annat än genom mitt eget åtgörande, visste jag alltför väl.
Sällan fick jag några underrättelser från miss Murdstone, aldrig från mr. Murdstone; men två eller tre kolli
färdiggjorda eller lagade kläder hade kommit mig till handa, alltid adresserade till mr. Quinion och försedda med
en papperslapp af innehåll att J. M. hoppades att D. C. skötte sitt arbete ordentligt och helt ägnade sig åt sina
skyldigheter — ej ett ord som antydde, att jag någonsin, skulle bli annat än det lastdjur, hvartill jag nu sä träget
fostrades.

Redan följande dag, dä jag var som lifligast upptagen af min nya plan, visade det sig, att det icke var utan skäl
mrs. Micawber talat om att de skulle lämna staden. De hyrde in sig på en vecka i det hus, där jag bodde, och
sedan ämnade de begifva sig till Plymouth. Mr. Micawber gick själf på eftermiddagen ned till kontoret för att
säga mr. Quinion, att han måste skiljas från mig samma dag212

han reste och för att gifva mig det bästa intyg, hvilket nog var ganska välförtjänt. Mr. Quinion kallade då in
Tipp, utköraren, som var gift och hade ett rum att aflåta, och han inkvarterade mig för framtiden hos honom —
med bådas medgifvande, antog han förmodligen, ty jag sade ingenting, ehuru jag nu fattat mitt beslut.

Så länge vi bodde under samma tak, tillbringade jag mina aftnar med mr. och mrs. Micawber, och jag tror, att vi
allt mer och mer fäste oss vid hvarandra. Sista söndagen bjödo de mig på middag, och vi fingo fläskstek med
äppelsås samt en efterrätt. Dagen förut hade jag köpt en skäckig trähäst åt lilla Wilkens Micawber — så hette
gossen — och en docka åt lilla Emma. Dessutom hade jag skänkt en shilling åt hittebarnet, som skulle lämna sin
tjänst.

Vi hade en mycket angenäm dag, ehuru vi voro litet gråtmilda med anledning af den förestående skilsmässan.

»Min bästa master Copperfield», sade mrs. Micawber, »aldrig skall jag erinra mig den tid, då mr. Micawber var
utsatt för svårigheter, utan att tänka på er. Ert uppförande har alltid varit så särdeles finkänsligt och tjänstvilligt.
Ni har aldrig varit en hyresgäst, ni har alltid varit en vän.»

»Min bästa Timma», sade mr. Micawber, »Copperfield» — på sista tiden kallade han mig så — »Copperfield har
ett hjärta, som känner för sina medmänniskor under mulna tider, ett hufvud, som kan planera, och en hand kort
sagt, en lycklig gåfva - att afyttra så beskaffade ägodelar, som kunna undvaras.»

Jag uttryckte min tacksamhet för detta erkännande och sade, att det var bra ledsamt, att vi skulle komma ifrån
hvarandra.

»Min käre, unge vän», sade mr. Micawber, »jag är äldre än ni — jag är en man med någon erfarenhet af lifvet
och — och med någon erfarenhet af — kort sagt — af svårigheter i allmänhet. För det213

närvarande och tills någonting yppar sig — hvilket jag stundligen vantar på — har jag ingenting annat att ge än
råd. Mina råd äro dock goda att följa, hvilket bevisas — kort sagt, af att jag aldrig följt dem själf och därför är»
— mr. Micawber, som hittills strålat som ett solsken, hejdade sig plötsligt, mulnade och tillade — »och därför är
jag den eländige usling ni här ser.»



»Min bästa Micawber!» utbrast hans hustru.

»Jag säger», återtog mr. Micawber, som åter glömde sig och började le, »den eländige usling ni här ser. Mitt råd
är: uppskjut aldrig till i morgon, hvad ni kan göra i dag. Söl heter tjufven, som stjäl tid. Hugg honom i kragenj»

cawber.

»Min snälla vän», sade mr. Micawber, »din pappa var mycket bra i sin genre, och Gud förbjude, att jag skulle
säga något ondt om honom. Allt som allt tror jag verkligen, att det — kort sagt — kan sägas om honom, att
vackrare vådor ser man sällan någon ha vid hans år, och finare stil kan nog heller ingen läsa utan glasögon. Men
han tillämpade den där satsen på vårt giftermål, min vän, och det var så till vida litet förhastadt, att jag aldrig
hämtade mig från hvad det kostade.»

Mr. Micawber gaf nu mrs. Micawber en sidoblick och tillade:

»Inte för att jag ångrar det, inte. Tvärtom, min älskling.» Och så höll han sig allvarsam ett par mi-

»Mitt andra råd känner ni till förut, Copperfield», sade mr. Micawber. »Årsinkomsten tjugu pund, de årliga
utgifterna nitton, nitton och sex, resultatet lycka. Årsinkomsten tjugu pund, de årliga utgifterna några pence
därutöfver, resultatet olycka. Blomman är skadad, lofven vissna, dagens gudinna sänker sig öfver ett dystert
skådespel, och — kort sagt, man är stukad, just som jagi»

För att göra exemplet sa mycket mera öfverty-214

gande tömde mr. Micawber ett glas punsch med en min af verklig njutning och tillfredsställelse och började att
hvissla på en studentvisa.

Jag underlät icke att försäkra honom, att jag skulle bevara dessa råd i mitt minne, ehuru jag för tillfället ej
behöfde försäkra det, ty det syntes nog, att de gjort intryck på mig. Morgonen därpå träffade jag hela familjen
vid diligenskontoret och såg med sorgset sinne huru de togo plats på vagnens yttre baksäten.

»Master Copperfield», sade mrs. Micawber, »Gud välsigne er. Aldrig kan jag glömma allt det där, ni vet, och om
jag också kunde det, ville jag det inte.»

»Copperfield», sade mr. Micawber, »farväl! Lycka till, och mycken framgång! Om jag under de kommande
årens gång kunde få för mig, att mitt sorgliga öde hade ländt er till varning, skulle jag känna, att jag icke alldeles
förgäfves upptagit en plats i tillvaron. I händelse någonting skulle yppa sig — som jag verkligen hoppas —
skulle det vara mig ett synnerligt nöje, om det stode i min förmåga att befrämja era utsikter.»

Jag tror, att nar mrs. Micawber satt där uppe på baksätet med barnen, och jag stod på gatan och såg så undrande
på dem, skingrades en dimma, som fördunklat hennes ögon, och hon såg hvilken liten; parfvel jag verkligen var.
Jag tror det, ty hon vinkade till mig att-stiga upp på fotsteget, och med ett alldeles nytt moderligt uttryck i
ansiktet lade hon armen om min hals och gaf mig en sådan kyss, som hon skulle ha gifvit sin egen gosse. Jag
hann nätt och jämnt hoppa ned igen, innan diligensen rullade i väg, och familjen såg jag knappt för alla de
viftande näsdukarna. Inom ett ögonblick var den borta. Hittebarnet och jag stodo och stirrade på hvarandra midt
på gatan, och så togo vi hvarandra i hand och sade farväl. Hon återvände antagligen till St. Lukas7 arbetshus, då
jag gick till mitt ënformiga dagsverke hos Murdstone & Grinby.

Men <lär ämnade jag icke tillbringa många trå-215

kiga dagar till. Nej! Jag hade beslutat att rymma, att på ett eller annat sätt begifva mig ut på landet till den enda
släkting jag ägde i världen och berätta min historia för min tant, miss Betsey.

Jag har redan anmärkt, att jag inte vet hur denna orimliga tanke uppstod i min hjärna. Men väl där, stannade den
kvar och hårdnade till en af de starkaste föresatser jag fattat i lifvet. Jag är långt ifrån säker, att jag byggde några
stora förhoppningar därpå, men jag var fast besluten att utföra den.

Om och om igen, ja, väl hundra gånger sedan den natt, då den där tanken först flög för mig och förjagade min



sömn, hade jag gått igenom min stackars mors berättelse om min födelse, som jag med förtjusning så ofta hört
henne tala om, och som jag kunde utantill. Min tant promenerade in i historien och ut ur den sedan — en mystisk
och imponerande gestalt. Och det var ett litet drag i hennes uppträdande, som jag gärna dröjde vid och som gaf
mig en liten svag uppmuntran. Jag kunde icke glömma, att min mor tyckt sig märka, att hon med icke omild hand
vidrört hennes vackra hår, och fastän detta kunnat vara en inbillning ^f min mor, utan något slags stöd i
verkligheten, gjorde jag mig en liten bild af min stränga tant, veknande inför den* ungdomliga skönhet jag
mindes så väl och älskade så ömt, och denna bild mildrade hela berättelsen. Det är mycket möjligt, att den sedan
länge fäst sig i mitt sinne och så småningom framkallat mitt beslut.

► Som jag inte ens visste hvar miss Betsey bodde, skref jag ett långt bref till Peggotty och frågade henne i
förbigående, om hon mindes det. Jag föregaf, att jag hört talas om en dam med det namnet, som bodde där och
där — jag nämnde ett ställe på måfå — och undrade, om det kunde vara hon. I samma bref meddelade jag
Peggotty, att jag just då var i behof af en half guinea och att jag skulle vara henne tacksam, om hon ville låna mig
denna summa tills jag kunde återbetala den. Hon skulle sedan få veta hvad jag ville ha den till.2id

Peggottys svar anlände snart och var som vanligt ömt och kärleksfullt. Hon inneslöt de begärda pengarna, som
det nog kostat henne mycken möda att locka fram ur mr. Barkis skrin, och meddelade mig, att miss Betsey bodde
nära Dover — om i själfva Dover, i Hythe, Sandgate eller Folkestone, kunde hon icke säga. Då emellertid en af
våra karlar på tillfrågan underrättade mig om att alla dessa orter lågo belt nära hvarandra, ansåg jag mig veta nog
och beslöt att gifva mig af mot veckans slut.

Som jag var en liten ärlig pojkvask och ej ville fläcka det minne jag lämnade efter mig hos Murdstone & Grinby,
ansåg jag mig pliktig att stanna kvar till lördags kväll; och som jag uppburit min aflöning en vecka i förskott,
gick jag icke vid vanlig tid in på kontoret att få min betalning. Det var just af detta skäl jag lånat den halfva
guinean, ty jag ville icke vara utan reskassa. När lördags afton kom, och vi alla stodo i magasinet och väntade på
betalning och Tipp, utköraren, enligt vana gått in först att lyfta sina pengar, tryckte jag Mick Walkers hand och
sade honom, att när det blef hans tur, skulle han, hälsa till mr. Quiqion, att jag gått för att flytta min koffert till
Tipps. Därefter tog jag ett sista farväl af Mjölig Potatis och sprang min väg.

Min koffert stod i min gamla bostad på andra sidan floden, och på afvigsidan af ett af de adresskort vi spikade på
vintunnorna hade jag skrifvit: »Master David. Kvarstår på diligenskontoret i Dover tills den af hämtas.» Denna
lapp hade jag i fickan, färdig att sätta på kofferten sedan jag kommit in i huset, och på vägen dit tittade jag mig
pm efter någon, som kunde hjälpa mig att bära den.

Nära obelisken vid Biackfriars Road fick jag se en långbent ung man med en mycket liten kärra, som var
förspänd med en åsna. »Sex pence titten!» skrek han, då jag stirrade på honom och han förklarade, att jag nog
skulle kunna gå ed på hvar jag sett honom, om vi ställdes inför rätta. Jag stannade och försäkrade, att jag visst
inte velat bära mig ohöfligt217

åt men undrade, om han skulle vilja åtaga sig ett litet uppdrag.

»Hvad då ?» genfrågade den långbente.

»Att forsla en koffert», svarade jag.

»Hvad för en koffert ?» frågade han.

Jag sade honom, att det var en mig tillhörig koffert i ett hus där borta på gatan och att jag undrade, om hans för
sex pence ville föra den till Doverdiligensens kontor.

»Kör för det då!» sade den långbente unge mannen och steg genast upp i kärran, som egentligen ej var annat än
en stor trälåda på hjul; och nu bar det af med en sådan fart, att jag hade all möda i världen att hålla jämn lunk
med åsnan.

Det låg ett visst trots öfver den unge mannen,, särskildt öfver hans sätt att tugga på ett halms trå,, då han talade
till mig, och det tyckte jag inte om. Som emellertid aftalet var gjordt, tog jag honom med mig upp på rummet,



hvilket jag nu skulle lämna. Tillsammans buro vi ned kofferten och ställde den på kärran. Jag ville inte gärna
sätta på adresslappen där, ty jag fruktade, att någon medlem af värdens familj möjligen skulle komma under fund
med hvad jag hade för mig och kvarhålla mig. Jag sade därför till den unge mannen, att jag vore tacksam om han
stannade ett ögonblick, då han kom till muren vid King's Bench-fängelset. Orden hade knappt gått öfver mina
läppar, förrän han skramlade i väg med en fart som om han själf, kofferten, kärran och åsnan blifvit spritt galna,
och jag var alldeles andtruten af att springa och ropa på honom, då jag till sist upphann honom på utsatt ställe.

Som jag var mycket upphettad och ifrig, råkade jag att få upp min halfguinea ur fickan då jag tog fram
adresslappen. För säkerhetens skull stoppade jag den i munnen, och fastän mina händer darrade mycket, hade jag
just lyckats binda fast adressen,, då jag kände, att den långbente unge mannen slog till mig under hakan, och jag
såg guldmyntet flyga ur min mun i hans hand.218

»Hvad ser jag!» sade den unge mannen i det han grinade till alldeles förskräckligt och tog mig i kragen. »Det här
skall minsann anmälas för polisen. Ni tänker ta till schappen, kan jag se. Följ med mig till polisen, munsjör Snus,
följ med mig till polisen!»

»Var god och gif mig tillbaka mina pengar», sade jag alldeles förskräckt, »och låt mig vara i fred.»

»Kom med till polisen !» sade den unge mannen. »Ni måste bevisa, att det är ert.»

»Gif mig min koffert och mina pengar!» skrek jag och brast i tårar.

Men den unge mannen upprepade bara: »Kom med till polisen!» och knuffade mig så häftigt mot åsnan, som om
det funnits någon frändskap mellan detta djur och rättvisans handtlangare. Plötsligt ändrade han likväl taktik, i
det han hoppade upp i kärran, satte sig på min koffert och körde sin väg i en hisklig fart, ropande att han for
direkt till polisen.

Jag sprang efter så fort jag orkade men var så andlös, att jag ej kunde skrika, hade ej heller vågat göra det. Minst
tjugu gånger på en half eng. mil undgick jag faran att bli öfverkörd. Än förlorade jag honom ur sikte, än såg jag
honom, än slog man åt mig med en piska, än röt man till mig, än låg jag framstupa i dyn, än var jag uppe igen, än
störtade jag i armarna på någon, än stötte jag mot en lyktstolpe. Till sist var jag så virrig och upphettad, att jag
tyckte att halfva London var på benen för att infånga mig, och jag lät då den unge mannen fara hvart han ville
med min koffert och mina pengar. Flämtande och gråtande men utan att unna mig rast eller ro, tog jag af åt
Greenwich, som jag visste låg åt Doverhållet. Föga mer förde jag med mig på vägen till min tants, miss Betseys,
fristad, än jag fört med mig den där natten, då min ankomst gjort henne så förgrymmad. 219

Kap. XIII. Följden af mitt beslut.

Det är alls icke omöjligt, att jag haft den vilda idén att springa hela vägen till Dover, då jag afstod från att förfölja
den unge mannen och begaf mig åt Greenwich till. I så fall tog jag dock snart mitt förnuft till fånga, ty jag
stannade på Kent Road vid en terass med en vattenbassäng, i hvars midt en stor kuriös figur sitter och blåser i en
torr snäcka. Här slog jag mig ned på en trappa, trött och utmattad af mina vedermödor, och med så litet andedräkt
i behåll, att jag knappt kunde begråta förlusten af min koffert och min halfva guinea.

Det hade nu blifvit mörkt, och under det jag satt och hvilade mig, hörde jag klockorna slå tio. Men det var
lyckligtvis sommar och vackert väder. Sedan jag hämtat andan och blifvit fri från en kväfvande känsla i strupen,
steg jag upp och gick vidare. Hur bedröfvad jag än var, föll det mig ej in att vända om. Jag tror ej det fallit mig in
ens om en schweizisk lavin hotande rest sig framför mig på Kent Road.

Men fastän jag gick vidare, oroades jag mycket af att ej äga mer än tre halfva pence — och hur jag kunde ha ens
så mycket i behåll på en lördagsafton begriper jag inte. I inbillningen såg jag för mig en om ett par dagar i
tidningarna införd notis, där Idet stod, att jag funnits liggande död under en häck, och i min förfäran traskade jag
på så fort jag kunde, tills jag råkade gå förbi en liten bod där det stod, att här köptes herr- och damkläder och att
lump, ben och köksaffall betalades med högsta pris. Ägaren af boden satt och rökte i skjortärmarna vid dörren*
och som en mängd rockar och byxor dinglade på220



krokar i det låga taket och endast tvenne ljus upplyste om deras beskaffenhet, inbillade jag mig, att mannen såg
ut scxm en hämndlysten trollkarl, som hängt alla sina fiender och nu satt och njöt af sitt verk.

De erfarenheter jag på senare tiden förvärfvat hos mr. och mrs. Micawber ingåfvo mig, att här möjligen bjöd sig
ett sätt att till en liten tid hålla mig vargen från lifvet. Jag gick in i nästa gränd,, tog af mig min väst, rullade
ordentligt ihop den under armen och vände så tillbaka till boddörren. »Bästa herre», sade jag, »jag skulle vilja
sälja den här till ganska godt pris.»

Mr. Dolloby — det namnet stod åtminstone att läsa öfver ingången — tog västen, ställde ifrån sig pipan mot
dörrposten, gick in i boden åtföljd af mig, putsade båda ljusen med fingrarna, bredde ut västen på disken och
synade den, höll upp den mot ljuset, undersökte den noga och sade till sist:

»Hvad kallar ni godt pris för ett sådant här litet plagg?»

»Det Vet ini nog bäst», svarade jag helt anspråkslöst.

»Jag kan väl inte vara både köpare och säljare», sade mr. Dolloby. »Bestäm priset för västkräket.»

»Skulle aderton pence vara —» inföll jag efter någon tvekan.

Mr. Dolloby rullade åter ihop västen och gaf mig den tillbaka. »Jag skulle bestjäla min familj», sade han, »om jag
bjöd nio pence för den.»

Därmed fick affären en högst obehaglig vändning, ty jag, en fullkomlig främling, kom ju i den, skefva
ställningen att uppmana mr. Dolloby att för min skull bestjäla sin familj. Som likväl omständigheterna voro så
synnerligen svåra, sade jag, att jag nöjde mig med nio pence, om han ville ge mig det. Ej utan knot betalade då
mr. Dolloby nio pence. Jag önskade honom en god natt och gick ut ur boden rikare på mynt, fattigare på kläder.
Förlusten af västen betydde likväl ej mycket, när jag knäppte igen jackan.

Jag förutsåg nu klart och tydligt, att jackan snart221

skulle gå samma väg, och att jag skulle komma till Dover i skjorta och byxor, skattande mig lycklig, om jag ens
fick behålla den kostymen. Men jag oroade mig inte så mycket för det som man kunnat tro., Visst tyckte jag, att
jag hade lång väg att gå och att den unge mannen med åsnekärran behandlat mig grymt, men för resten tyngdes
jag just inte af några svårare bekymmer, då jag åter begaf mig ut med mina nio pence på fickan.

Jag hade gjort upp en plan för sättet att tillbringa natten, och den skulle jag nu utföra. Tag ämnade gå och lägga
mig invid muren på baksidan af min gamla skola, där det förr stått en höstack. Jag tyckte, att det skulle kännas
litet sällskapligt att varia i närheten af gossarna och sofrummet, där jag brukade berätta mina historier — fastän
gossarna intet anade om att jag fanns där, och fastän sofrummet ej skulle bjuda mig något skydd.

Jag hade haft en ganska tröttsam dag och var tämligen utmattad, då jag till sist larfvade framåt på Blackheaths
slätt. Det var litet besvärligt att få reda på Salem House, men jag fann det, och jag fann höstacken i Vrån och lade
mig ned därinvid efter att ha gått omkring muren och sett upp till 'fönstren och förvissat mig om att det var mörkt
och tyst i huset. Aldrig glömmer jag hur ödsligt det kändes att för första gången gå och lägga sig utan tak öfver
hufvudet.

Sömnen smög sig öfver mig som öfver många andra olycksbarn, för hvilka portarna voro stängda och hundarna
lössläppta den natten, och jag drömde, att jag låg på min gamla skoisäng och talade med gossarna i mitt rum.
Bäst det var, ertappade jag mig med att sitta upprätt med Steerforths namn på läpparna, förvirradt stirrande på
stjärnorna, som glänste och tindrade uppöfver mig. Då jag erinrade mig hvar jag befann mig vid denna underliga
tid, erfor jag en känsla, som kom mig att stiga upp, rädd för jag vet ej hvad, och börja vandra omkring. Men
stjärnornas försvagade sken och det bleka ljuset vid222

synranden lugnade mig, och som mina ögonlock voro mycket tunga, lade jag mig åter att sofva — fastän jag i
sömnen kände, att det var kallt — tills jag väcktes af solens varma strålar och morgonsignalen från stora klockan
i Salem House. Om jag vågat hoppas att Steerforth funnits där, skulle jag smugit omkring i närheten, tills han



kommit ut ensam; men jag visste, att han lämnat skolan för länge sedan. Traddles var kanske kvar ännu, men det
var mycket ovisst, och; jag hade ej nog förtroende för hans omdöme och tur, hur mycket jag än litade på hans
välvilja, att våga yppa min belägenhet för honom. Jag smög mig alltså bort från muren, då mr. Creakles pojkar
kommo upp, och jag gaf mig in på den långa, dammiga farled jag först lärt känna som Dover Road, när jag var
en af dem och föga anade, att jag en gång skulle komma att trafikera den som den lilla landsvägsriddare jag nu
blifvit.

Hur olik var icke denna söndagsmorgon de gamla söndagsmorgnarna i Yarmouth. Vid vanlig tid hörde jag
kyrkklockorna ringa, under det att jag vandrade framåt; och jag mötte folk på väg till kyrkan; och jag gick förbi
en och ett par kyrkor, från hvilka psalmsången trängde ut i solskenet, under det att kyrkvaktaren satt och
svalkade sig i vapenhuset eller stod ulnder idegranen med pannan stödd mot handen och gaf mig en mörk blick,
då jag passerade. Men den forna söndagsmorgonens frid hvilade öfver allt utom öfver mig. Det var hela
skillnaden. Jag kände mig riktigt brottslig i min smuts och mitt damm och med mitt rufsiga hår. Hade jag icke sett
för mig den där ljufva bilden af min mor i hennes ungdom och skönhet, gråtande vid eldbrasan, och min tant, som
veknade vid hennes åsyn, tror jag knappast jag haft mod att fortsätta min vandring. Men den gick städse före mig,
och jag följde efter.

Den söndagen tillryggalade jag tjugutre mil pä landsvägen, dock icke med lätthet, ty jag var ännu ovan vid detta
slags möda. Jag tycker mig se, hur jag i skymningen vandrade öfver bron vid Rochester,223

ömfotäd och trött, ätande det bröd jag köpt till min kvällsvard. Ett par små hus, å hvilkas skyltar lästes »rum för
resande», hade frestat mig; men jag var rädd att gifva ut de få slantar jag hade och än mera rådd för de ruskiga
luffare jag mött eller gått förbi. Jag sökte därför intet annat hägn än himlahvalfvet, och efter att ha sträfvat fram
till Chatham — som i mörkret tar sig ut som en dröm af krita och vind-bryggor samt mastlösa fartyg på en gyttjig
flod, försedda med Noaksarksliknande tak — kröp jag till sist upp på en gräsbevuxen skans ofvanför en liten
gata, där en skiltvakt marscherade fram och tillbaka. Här lade jag mig bredvid en kanon, och lycklig att höra
ljudet af skiltvaktens steg — fastän han visste lika litet om att jag fanns däruppe som gossarna i Salem House
vetat, att jag legat vid muren — föll jag i en god sömn, som räckte till morgonen.

Mycket stel och ömfotad var jag på morgonen; och därtill alldeles yr i hufvudet af de trumhvirflar ioch de
marscherande soldater, som tycktes omge mig på alla håll, då jag begaf mig ned till den långa, smala gatan. Som
jag kände, att jag den dagen icke kunde gå så mycket, så vida jag skulle spara min styrka och nå resans mål,
beslöt jag att försäljningen af jackan skulle bli dagens förnämsta omsorg. För att vänja mig att gå utan den tog jag
den därför af mig, bar den under armen och gick att inspektera klädstånden.

Platsen syntes gynnsam för försäljningen af jackan, ty många voro de som handlade med gamla kläder, och
handelsmännen stodo så till sägandes på utkik efter kunder i boddörrarna. Men som flertalet af dessa köpmän i
sina varulager hade en eller ett par officersrockar med epåletter och annan grannlåt, blef jag litet modfälld till
följd af varornas dyrbara beskaffenhet och gick länge och såg mig omkring utan att bjuda ut min jacka.

Denna min tvekan ledde min uppmärksamhet på de för sjömän afsedda bodarna och på några bodar lika mr.
Dollobys. De passade mig troligen bättre224

än de mera pretentiösa butikerna. Till sist fann jag en, som jag tyckte såg lofvande ut, i hörnet af en smutsig
gränd, som slutade med en inhägnad för brännässlor. På själfva staketet voro upphängda några begagnade
sjömanskläder, som troligen icke fått rum i boden utan nu fladdrade bland några hängmattor, rostiga bössor och
oljedukshattar. Där stodo också åtskilliga brickor fulla med så mycket rostiga nycklar af alla möjliga storlekar,
att de kunnat räcka till att öppna alla dörrar i världen med, tyckte man.

I denna lilla bod, som var liten och låg, som förmörkades snarare an den upplystes af ett litet med kläder
behängdt fönster och dit man kom genom att stiga utför en trappa, gick jag in med klappanda hjärta;
hjärtklappningen minskades icke när en ful gubbe, med underdelen af ansiktet täckt af ett grått stubbskägg,
rusade ut ur en smutsig skrubb och grep mig i håret. Han var hisklig att skåda, klädd i en smutsig flanelltröja och



luktade starkt af rom. Hans säng, som höljdes af ett gammalt trasigt lapptäcke, stod i hålan han kommit ut från,
där ännu ett litet fönster gaf utsikt öfver flera brännässlor och en åsna.

»Hvad ä' det du vill ?» skrek gubben med entonigt hväsande röst. »A, mina ögon och lemmar, hvad ä' det du
vill? Aj, mina lungor och min lefver, hvad ä' det du vill. Brrr, brrr!»

Jag folef så häpen öfver hans ord, allra värst öfver det sista okända, som lät som ett rossel i lians strupe, att jag
inte kunde svara. Gubben, som alltjämt höll fast i mitt hår, upprepade nu:

»Aj, hvad ä' det du vill? Aj, mina ögon och lemmar, hvad är det du vill? Aj, brrr!» och det sista ljudet vred han
ur sig med en sådan kraft, att ögonen tycktes vilja springa från sina hålor.

»Jag skulle bara fråga», sade jag darrande, »om ni ville köpa en jacka?»

»Aj, låt oss se på jackan!» skrek gubben. »Aj, mitt hjärta det brinner, visa oss jackan I Aj, mina ögon och
lemmar, langa hit jackan!»

Och så lossade han sina darrande, klolika händer225

från mitt har och satte på sig ett par glasögon, som alls icke klädde hans inflammerade ögon.

»Äj, hvad kostar jackan?» skrek den gamle efter att ha undersökt den. »Äj, brrr — hur mycket kostar jackan ?»

»En half krona», svarade jag, fattande mod.

»Äj, mina lungor och min lefver», skrek' gubben, »nej djå! Äj, mina ögon, nej 1 Äj, mina leinmar, nej! Aderton
pence. Brrr!»

Hv|ar g]ång han kom till det utropet, tycktes hans ögon i fara att falla ut, och hvar sats han uttaladel framstöttes i
alldeles samma ton, mera likt en vindpust, som börjar lågt, stiger högt och åter faller, afn någonting annat jag kan
jämföra den med.

|»iFår |gå», sade jag, glad att ha handeln uppgjord, »tag den för aderton pence.»

»Aj, min lefver!» skek gubben och kastade jackan på en hylla. »Ut ur boden med dig! Äj, mina lungor! Ut ur
boden! Äj, mina ögon och lemmar, brrr I Begär inte pengar! Tag något i utbyte!»

Aldrig i mitt lif, hvarken förr eller senare, liar ja!g varit så rädd, men jag sade honom helt ödmjukt, att jag
behöfde pengar och ingenting annat, att, om han så öniskade, kunde jag sätta mig utanför boden) och vänta på
dem, ty jag ville visst inte påskynda honom. Och så gick jag ut och satte mig i en vrå i skuggan och blef sittande
där så många timmar, att solljuset åter blef skugga, under det att jag väntade på mina pengar.

Jag hoppas, att denna försupna galning var enastående inom sitt yrke. Snart nog kom jag underfund med, att han
var känd i hela grannskapet och ansedd för att ha sålt sig åt den onde, ty en massa pojkar svärmade oupphörligt
kring hans bod, utskreko denna beskyllning och uppmanade honom att punga ut med sitt guld. »Ni vet nog, att ni
inte ar så fattig som ni låtsar, Charley. Fram med guldet! Langa hit litet af det där guldet ni sålt er åt Hin för.
Kom hit med det. Ni har sytt in det i madrassen, Charley. Sprätta upp den och dela med er åt oss!» Detta, 15. —
Dickens, Davia Copperfield,jämte talrika anbud att låna honom en knif för ändamålet, retade honom till den
grad, att bela dagen upptogs af rusningar å hans sida, flykt å pojkarnas. Ibland tog han i sitt raseri mig för att vara
en af dem och störtade emot mig, grinande som om han velat slita mig i stycken, men besinnade sig i tid, dök åter
ned i boden och — att döma efter ljudet — kastade sig på sin säng, sjungande på sin egen behagliga melodi
»Nelsons död», börjande hvar strof med ett åj och interfolierande den med otaliga brrr. Som om detta icke varit
nog för mig, stackare, föll det gossarna in att sammanställa mig med själfva etablissementet — antagligen för att
jag så tåligt och ihärdigt satt där halfklädd i många timmar — och de trakterade mig med stenkastning och
otidigheter hela dagen.

Gubben gjorde många försök att öfvertala mig till byteshandel; än kom han ut med ett metspö, än med en fiol, en
gång bjöd han mig på en trekantig hatt, en annan gång på en flöjt. Men jag motstod alla dessa förslag och satt



kvar i förtviflan, bedjande honom med tårar i ögonen, att jag skulle få min betalning för jackan. Till sist började
han göra afbetalningar i halfva pence, och det dröjde fullt två timmar innan han hunnit upp till en shilling.

»Åj, mina ögon och lemmar!» skrek han efter en lång paus och stack ut sitt afskyvärda ansikte, »går du, om du
får två pence till?»

»Diet kan jag inte», svarade jag. »Då svälter jag ihjäl.»

»Åj, mina lungor och min lefver, går du för tre pence ?»

»Jag skulle gå för ingenting, om jag kunde det», sade jag, »men jag behöfver så väl mina pengar.»

»Äj, brrr!» Det ar omöjligt att beskrifva lians satt att skrufva ur sig det utropet, då han tittade» fram bortom
dörrposten och visade mig sitt sluga gamla hufvud. »Går du för fyra pence?»

Jag var så trött och förbi, att jag gick in på förslaget, och krafsande till mig pengarna från hans227

klor, gick jag kort före solnedgången darrande därifrån, hungrigare och törstigare än jag någonsin varit. Mien mot
en utgift af tre pence var jag snart fullt återställd, och som humöret nu blifvit bättre, tillryggalade jag sju mil den
aftonen.

Mitt hviloläger fann jag äfven den natten under en höstack, d,är jag sof lugnt, sedan jag tvättat mina sårade fötter
i en bäck och skött om blåsorna så så godt jag kunnat med några kylande blad. Då jag följande morgon åter kom
ut på vägen, fann jag, att den ledde genom en mängd humlegårdar och fruktträdgårdar. Det var så pass sent på
året, att dej mogna äpplena lyste röda, och på några ställen hade humleplockningen redan börjat. Jag fann det
hela obeskrifligt vackert och beslöt att den natten sofva bland humlen. Jag tänkte mig, att de långa perspektiven
af humlestörar, klädda med behagliga rankor, skulle verka som ett riktigt angenämt sällskap.

Landstrykarne voro värre än någonsin den dagen och ingåfvo mig en rädsla, som jag aldrig glömmer. Några
vioro riktigt hemska banditer, som stirrade på mig, då jag gick förbi dem och som ibland ropade efter mig att
komma tillbaka, ty de ville tala med mig. Sprang jag då min väg, kastade de stenar efter mig. Särskildt minns jag
en ung slyngel — kittelflickare att döma af väskan och kolpannan — som hade en kvinna med sig och som vände
sig om och gloidde på mig samt röt så strängt åt mig att komma tillbaka, att jag stannade och såg mig om.

»Du skall komma när man ropar på dig», skrek kittelflickaren, »annars fläker jag upp dig så lång du är.»

Jag ansåg det bäst att gå tillbaka. Då jag vände om och försökte att med mina miner blidka kittelflickaren, märkte
jag, att kvinnan hade ett blått öga.

»Hvart ämnar du dig ?» frågade kittelflickaren och högg med sin sotiga hand tag i mitt skjortbröst.

»Jag är på väg till Dover», sade jag.

»Hvarifrån kommer du ? frågade kittelflickaren och tog ett fastare grepp i min skjorta.228

»Jag kommer från London», sade jag.

»Hvad har du för dig?» frågade kittelflickären. »Är du långfingrad ?»

»Ne-ej», sade jag.

»Hvad tusan, jär du inte det ? Står du och skryter med din (ärlighet för mig, så slår jag in skallen på dig», sade
kittelflickären.

Han lyfte nu sin Ipdiga hand som för att slå till mig, och så mätte han mig från hufvud till fot.

»Har du pengar på dig till ett stop öl?» frågade kittelflickären. »Fram med dem i sä fall, innan jag tar dem.»

Jag hade säkert tagit fram slantarna, om jag inte mött kvinnans blick, sett henne sakta skaka på hufvudet och
forma läpparna till ett nej.

»Jag är mycket fattig», sade jag och försökte småle. »Jag har inga pengar.»



»Hvad menar du med det ?» sade kittelflickären; och såg på mig så strängt, att jag nästan fruktade, att han
upptäckt pengarna i min ficka.

»Sir!» stammade jag.

»Hvad menar du med att begagna min brors sidenhalsduk ? Hit med den!» Och han drog af mig halsduken och
kastade den till kvinnan.

Hon brast i gapskratt, som om hon tagit det för ett skämt, och i det hon kastade halsduken tillbaka till mig,
nickade hon åter helt omärkligt, alldeles som nyss, och formade läpparna till ordet gå! Innan jag hunnit lyda,
hade emellertid kittelflickären ryckt ifrån mig halsduken med en häftighet, som kom mig att, lätt som en fjäder,
fara åt sidan. Halsduken slängde han om sin egen hals, hvarefter han med en ed vände sig till kvinnan och
trumfade till henne. Aldrig glöjmmer jag hur hon föll baklänges mot den hårda vägen och låg där med hatten
afsliten och håret hvitt af dammet, aldrig heller hur jag4, då jag åter blickade tillbaka, såg henne sitta på
grässluttningen invid vägen, med schalsnibben torkande blodet ur ansiktet under det att slyngeln gick vidare.

Detta äfventyr skrämde mig så mycket, att då229

jag sedan fick se några sådana där figurer närma sig, vände jag om och uppsökte något gömställe, där jag
stannade, tills de kommit ur sikte. Saken upprepades så ofta, att jag blef betydligt försenad. Menj under denna
svårighet, liksom under alla andra i sammanhang med min vandring, var det som om jag blifvit styrkt och ledd af
min unga moder, sådan, jag tänkt mig att hon var, innan jag kom till världen. Den bilden, var mitt ständiga
sällskap. Jag såg der* bland humlen, då jag lade mig att sofva, den väntade mig dä jag vaknade om morgonen,
och den gick före mig hela dagen. Allt sedan den tiden har jag förbundit den med Canterburys soliga gata, liksom
slumrande i det varma skenet, med åsynen af dess gamla hus och portiker, mied den ståtliga gråa katedralen,
kring hvars torn kajorna kretsade. När jag till sist kom ut på de kala, vidsträckta dynerna nära Dover, kastade den
en hoppets stråle öfver landskapets ödslighet, och den öfvergaf mig icke förr än jag nådde min resas första stora
mål och verkligen satte foten; inom staden, sjätte dagen efter min flykt. Men då jag stod i mina trasiga skor och
min dammiga, solbrända, halfklädda gestalt på den så efterlängtade platsen, tycktes, eget nog, den ljufva bilden
försvinna som en dröm och lämna mig hjälplös och modfälld.

Först gjorde jag förfrågningar om min tant bland roddarne och fick olikartade svar. En sade, att hon bodde i
fyrtornet vid South Foreland och där hade svett sina polisonger, en annan, att hon låg förtöjd vid stora bojen
utanför hamnen och ej kunde besökas annat än vid lågt vatten, en tredje, att hon blifvit inspärrad i Maidstones
fängelse, för att hon stulit barn, en fjärde att hon under sista stormen, ridande på en kvast, setts styra kurs på
Calais. Droskkuskarna, som jag sedan vände mig till, voro lika skämtsamma och lika vanvördiga, och
bodherrarne, som inte funno behag i mitt yttre, svarade vanligen utan att hora på hvad jag sade, att de icke hadö
hvad jag önskade köpa. Jag kände mig mera olyck-230

lig ocli utblottad än någon gång under hela rymningstiden. Mina pengar voro slut, och jag hade ingenting att
sälja; jag var hungrig, törstig och utmattad och tyckte mig lika fjärran från mitt mål här som om jag stannat kvar i
London.

Förmiddagen hade gått till ända under dessa förfrågningar, och jag satt på trappan till en tom bod i ett gathörn
nära torget, funderande på att begifva mig till något af de andra ställena, som blifvit omnämnda, då en
förbikörande droskkusk tappade ett hästtäcke. Någonting välvilligt i mannens uttryck, då jag räckte honom
hästtäcket, uppmuntrade mig därhän, att jag frågade honom, om han visste hvar miss Trotwood bodde, fastän jag
framställt samma fråga så många gånger, att den nästan dog bort på mina läppar.

»Trotwood», sade han. »Låt mig se. Jag känner igen namnet. En gammal dam ?»

»Åh ja, bra nog», sade jag.

»Och tämligen styf i ryggen?» sade han och rätade upp sig.

»Ja», svarade jag, »det anser jag mycket troligt.»



»Går med väska?» sade ban — »En stor rymlig väska — är tämligen vresig af sig och säger ifrån så det tar?»

Mitt mod sjönk betydligt, då jag medgaf, att beskrifningen antagligen var riktig.

»Jo, då skall jag säga dig», sade han, »att om du går dit uppåt» — han pekade med piskan åt kullarna, »och följer
vägen åt höger tills du kommer till några hus med utsikt åt hafvet, tror jag du skall få höra af henne. Jag tror inte
hon ger dig något, så här har du en penny.»

Jag mottog gåfvan tacksamt och köpte mig ett bröd för den. Inmundigande denna delikatess på vägen, gick jag i
den af min vän utpekade riktningen^ men vandrade ett godt stycke innan jag kom till de hus han beskrifvit. Till
sist såg jag dem dock framför mig och gick in i en liten bod i närheten — äf det slag vi därhemma kallade
diversehandel — samt231

frågade, om de ville vara goda och säga mig hvar miss Tröt wood bodde. Jag vände mig till en man bakom-
disken, som höll på att väga upp risgryn åt en ung flicka; denna senare, som trodde att frågan ställts till henne,
vände sig hastigt om och sade:

»Min matmor? Hvad vill du henne, gosse?»

»Jag skulle gärna vilja tala med henne», svarade

jag-

»Tigga af henne, menar du väl?» gentog flickan.

»Nej1, visst inte», sade jag. Men då jag helt tvärt erinrade mig, att detta och intet annat var mitt ärende, tystnade
jag helt förvirrad och kände, att jag rodnade.

Min tants tjänarinna, ty hvad hon sagt angaf ju att hon var det, lade risgrynspaketet i en liten korg och lämnade
boden, tillsägande mig att följa efter, om jag ville veta hvar miss Trotwood bodde. Jag lät icke säga mig detta två
gånger, fastän jag nu var så förbryllad och upprörd, att benen skakade under mig. Jag följde efter flickan, och
snart voro vi framme vid en liten nätt villa med klara utbyggda fönster. Framför huset låg en fyrkantig gård eller
trädgård med sandgångar och en rikedom på välskötta blommor, som doftade förtjusande.

»Det här är miss Trotwoods hus», sade flickan. »Nu vet du det, och mera har inte jag att säga». Med dessa ord
skyndade hon in, som om hon velat afskaka sig ansvaret för mitt uppträdande, och lät mig stå vid
trädgårdsgrinden, sorgset blickande öfver dess spjälor upp mot förmaksfönstret, där en på midten delvis skild
gardin, en stor, rund, solfjäders-formad grön skärm, fastskrufvad vid fönsterposten, ett litet bord och en stor stol
kommo mig att förmoda, att min tant möjligen i den stunden satt i all sin imponerande ståt.

Mina skor voro nu i ett jämmerligt tillstånd. Sulorna hade nötts ut bit för bit, och öfverlädret hade spruckit och
gått sönder, så att de förlorat all form och fason. Min hatt, som äfven gjort tjänst som nattmössa, var så bucklig
och tillknycklad, att den232

mera liknade ,en skaftlös kastrull, utkastad på sopbacken. Min skjorta och mina byxor, fläckade af svett, dagg,
gräs, den kentiska jord jag hvilat på och för resten mycket trasiga, hade kunnat skrämma bort fåglarna från min
tants trädgård, när jag stod där vid grinden. Mitt hår hade hvarken varit i beröring med kam eller borste, sedan
jag lämnade London. Ansiktet, halsen och händerna voro nötbruna till följd af solens och luftens inverkan, ovan
som jag var*därvid. Från hufvud till fot var jag så hvit af krita och damm, som om jag kommit ut ur en kalkugn.
I detta tillstånd och lifligt medveten därom dröjde jag att presentera mig och göra mitt första intryck på min
fruktansvärda tant.

Som den oafbrutna stillheten i förmaksfönstret efter en stund ledde mig att antaga, att hon icke var där, lyfte jag
ögonen till fönstret ofvanför, där jag fick se en rödblommig, godmodig herre med grått hår, som tillslöt ena ögot
på ett egendomligt sätt, nickade åt mig några gånger, skakade på hufvudet åt mig lika ofta, skrattade och gick sin
väg.

Virrig hade jag varit förut, och än virrigare blef jag till följd af denne herres oväntade beteende, så att jag var



nära att smyga mig bort för att öfvertänka, hur jag skulle bära mig åt. Men just i detsamma kom en dam ut från
byggningen. Hon hade en halsduk bunden öfver mössan, trädgårdshandskar på händerna, bar en
förskinnsliknande väska samt var försedd med en stor knif. Jag förstod genast, att det var miss Betsey, ty hon
kom helt gravitetiskt skridande ut ur huset, alldeles som min mor beskrifvit hennes gång, då hon genom vår
trädgård i Blunderstone närmade sig Skatboet.

»Gå din väg!» sade miss Betsey, skakande på hufvudet och huggande i luften med knifven. »Gå din väg! Inga
pojkar få komma hit.»

Med hjärtat i halsgropen stod jag och såg på henne, då hon marscherade bort till en vrå af trädgården och böjde
sig ned för att rycka upp något litet ogrässtånd. Utan ett uns mod, men med en233

god portion förtviflad beslutsamhet, gick jag då sakta in, närmade mig till henne och vidrörde henne med mitt
finger.

»Ursäkta, madame», började jag.

Hon ryckte till och såg upp.

»Ursäkta mig, tant.»

»Hvad för något ?» utbrast miss Betsey i en ton af förvåning, som jag aldrig hört maken till.

»Ursäkta mig, tant, men jag är släkt med er.»

»Ah, Herre Gudi» sade tant och satte sig ned midt på trädgårdsgången.

»Jag är David Copperfield från Blunderstone i Suffolk. Ni kom dit samma dag jag föddes och hälsade på hos min
mor. Jag har varit mycket olycklig efter hennes död. Jag har blifvit försummad och ingenting fått lära, tvingad att
själf försörja mig och använd till arbete, jag inte passar för. Därför rymde jag till er. Jag blef bestulen, då jag
började min resa, har gått hela vägen och inte sofvit under tak på hela tiden.» Här förlorade jag på en gång all
själfbehärskning och med en handrörelse, ämnad att visa henne hur trasig och utblottad jag var och låta henne
förstå huru jag lidit, brast jag i en flod af tårar, som nog stockat sig inom mig under veckans; lopp.

Min tant, från hvars ansikte hvarje annat uttryck län förvåning blifvit bannlyst, satt på sandgången och stirrade
på mig, ända tills jag började gråta. Då reste hon sig hastigt upp, tog mig i kragen och ledde mig in i
hvardagsrummet. Det första hon gjorde där var att öppna iett skåp, taga ut några flaskor och hälla några droppar
ur hvardera i munnen på mig. Troligen hade hon tagit dem på måfå ty jag är säker på, att jag fick smaka
anisvatten, anjovissås och vinättika. Sedan hon hade anlitat dessa stärkande medel utan att lyckas lugna mig, och
då hon såg, att jag ej kunde stäfja mina snyftningar, lade hon mig på soffan med en schal under hufvudet, och
halsduken hon sj|älf begagnat lade hon under fötterna, for att jag inte skulle solka ned öfverdraga t Där-efter satte
hon sig bakom den där gröna skärmen jag redan omnämnt, så att jag inte kunde se hennes ansikte och ropade allt
emellanåt: »Herren bevare oss!», affyrande utropen, som om de varit små kanonskott.

Efter en stund ringde hon. »Janet», sade min tant till tjänstflickan, som kom in, »gå upp till mr. Dick och hälsa
och säg honom, att jag Önskar tala med honom.»

Janet tycktes något öfverraskad af att se mig ligga så stelt utsträckt på soffan — jag vågade intq röra mig af
fruktan att misshaga min tant — men gick att uträtta ärendet. Med händerna på ryggen vandrade min tant fram
och tillbaka i rummet tills den där herrn, som gjort miner åt mig uppe i fönstret, skrattande trädde in.

»Mr. Dick», sade min tant, »bär er inte åt som en narr, ty ingen kan vara klokare än ni, då ni vill. Det veta vi alla.
Men hvad ni gör, bär er nu inte åt som en narr.»

Den tilltalade blef genast allvarsam, och jag tyckte, att han såg på mig, som om han velat bedja mig] ingenting
säga om fönstret.

»Mr. Dick», sade min tant, »ni har hört mig nämna David Copperfield. Låtsa nu inte som om ni ej hade något



minne, ty det veta både ni och jag att ni har.»

»David Copperfield?» sade mr. Dick, som, efter hvad jag kunde tycka, ej mindes mycket af allt som sagts.
»David Copperfield? Ja visst, ja, David.»

»Jaha», sade min tant, »det här är hans gosse, hans son. Han skulle vara så lik sin far som möjligt, om han inte
också vore lik sin mor.»

»Hans son?» sade mr. Dick. »D;avids son? Verkligen !»

»Ja», fortfor min tant, »och han har minsann tagit sig för någonting vackert. Han har rymt. Hans syster, Betsey
Trotwood, skulle aldrig ha rymt.» Min tant nickade ;mycket tvärsäkert, full af tillit till den235

flickas karaktär och uppförande, som aldrig blifvit född.

»Tror ni verkligen, att bon aldrig skulle ha rymt ?» sade mr. Dick.

»Hvad går det åt karlen?» utbrast min 'tant. »Så han pratar! Det måtte jag val veta. Hon skulle ha bott hos sin
gudmor, och vi skulle ha hållit så mycket af hvarandra. Hvarifrån skulle väl i all världen; Betsey Trotwood ha
rymt, och hvart skulle hon ha tagit vägen?»

»Ingenstädes», sade mr. Dick.

»Det har ni rätt i», gentog min tant, blidkad af svaret. »H|varför skall ni låtsas vara enfaldig, Dick, då ni är skarp
som en rakknif ? Här ser ni den unge David Copperfield framför er, och min fråga till er är: hvad skall jag göra
med honom ?»

»Hvad skall ni göra med honom ?» sade Dick betänksamt och kliade sig i hufvudet. »Hvad skall ni göra med
honom ?»

»Ja», sade min tant mycket allvarsamt och lyfte pekfingret. »Jag Vill ha ett riktigt godt råd.»

»Om jag vore i ert ställe», sade mr. Dick fundersamt och lät sin blick glida öfver mig, »så skulle jag» —
skärskådandet af min person tycktes plötsligt inspirera honom, ty han tillfogade raskt — »så skulle jag tvätta
honom.»

»Janet», sade min tant och vände sig om med en segerstolt min, som jag icke förstod, »mr. Dick finner alltid på
råd. Värm badvatten!»

Ehuru jag var djupt intresserad i det pågående samtalet, kunde jag ej underlåta att under dess fortgång gifva akt
på min tants, mr. Dicks och Janets personer, och jag fullständigade äfven den invente-tering af rummet, jag redan
förut begynt.

Min tant var ett högväxt fruntimmer med mycket markerade anletsdrag men såg visst icke illa ut. Det låg en
stramhet öfver hennes ansikte, hennes röst, hennes gång och hållning, som fullkomligt förklarade den verkan
hennes personlighet haft på en så mild varelse som min mor, men hennes drag voro mera238

vackra än motsatsen, ehuru något stränga och allvarsamma. Särskildt lade jag märke till hennes snabba blick och
klara öga. Hennes gråa hår var benadt och låg slätt ned på sidorna samt omslöts af en så kallad negligé — ett
slags mössa, som förr var mera i bruket ä;n nu och hvars uppvikta sidostycken sammanslötos af en rosett under
hakan. Hennes klänning var lavendelfärgad och ganska prydlig, men snäft sydd som om hon velat besväras med
så litet tyg som möjligt. Jag minns, att jag tyckte den påminde om en riddräkt med afskuret släp. Vid sidan bar
hon ett herrur af guld, att döma af storleken och formen, jämte vidhängande kedja och sigill; hon h,ade en slät
iärftskrage kring halsen och någonting liknande skjortmanschetter kring handlederna.

Mr. Dick var, som jag redan sagt, gråhårig och rödblommig. Allt vore sagt om honom med de orden, om icke
därtill kommit, att hans hufvud var sä underligt böjdt — icke af ålder; det påminde mig om en af ,mr. Creakles
gossars hufvud efter erhållen ba-Éstonad —• och hans stora, gråa, utstående ögon hade en vattenaktig klarhet,
som i förening med hans intetsägande väsen, hans undergifvenhet mot min tant och hans barnsliga förtjusning,



då hon berömde honom, kom mig att misstänka, att han var litet vriden, ehuru jag hade mycket svårt att begripa
hvarför han skulle vara här, om han inte var klok. Han var klädd alldeles som en vanlig herre i en vid
morgonrock, väst och hvita benkläder. Ett ur bar han i västfickan, och pengar hade han i de andra fickorna —
skramlade med dem som om han varit stolt att äga dem.

Janet var en täck, blomstrande flicka, omkring nitton eller tjugu år gammal och ytterst nätt och prydlig. Ehuru jag
icke då märkte någonting vidare med afseende på henne, vill jag säga med detsamma, att hon var en bland de
många skyddslingar, som min tant i tur och ordning tagit i sin tjänst för att fostra dem till försakelse af all manlig
beuftdran och somvanligen afslutade sin kurs med att gifta sig med bagaren.

Rummet utmärkte sig för samma prydlighet som Janet och ;min tant. Då jag nyss lade ifrån mig pennan för att
tänka därpå, blåste hafsluften in igen, blandad med blommornas vällukt, och jag såg de gammalmodiga möblerna
så findammade och polerade, min tants åt henne förbehållna stol och bord bredvid den runda gröna skärmen i det
utbyggda fön-fetret, den med tryckt linneväf täckta mattan, katten, tepannlappen, de [båda kanariefåglarna, det
gamla porslinet, punschbålen fylld med torra törnrosblad, det höga skåpet, hvari så många flaskor och krukor
förvarades, och så jag, som låg där så dammig på soffan och iakttog jallt, själf bildande en så stark motsats till
det öfriga.

Janet hade gått ut för att göra badet i ordning^ då på en gång min tant, till min stora förskräckelse, blef nästan
som förstenad af harm och knappt hade röst nog i behåll att utstöta orden: »Janet I Åsnor!»

Janet kom då rusande uppför kökstrappan som om elden varit lös, störtade ut på den lilla gröna planen framför
byggningen och schasade bort tvenne med damsadel försedda och af damer ridna åsnor, som vågat sätta sina
hofvar på den, under det att min tant skyndade ut ur huset och fick tag i betslet på en tredje åsna, som ett barn red
grensle på, vände om åsnan och förde den utom det heliga området samt örfilade upp den olycklige
betjäntpojken, som dristat vanhelga denna mark.

Än i denna stund vet jag inte om min tant hade någon laglig ratt till den där gräsplätten, men själf hade hon inom
sig gjort upp, att hon hade det, och det var alldeles nog. Det fanns en skymf i lifvet, som kräfde ögonblicklig
hämd, och den var då en åsna beträdde jdenna jungfruliga plan. Hvilken sysselsättning hjon än upptogs af, hur
intressant än konj-viersationen, som hbn deltog i, var — en åsna vände ögonblickligen hennes tankars lopp och
manade henne till anfall. Trädgårds kannor och vattenflaskor göm-des på hemliga ställen för att användas mot
lagbrytande unga åsneförare, käppar lades i försåt bakom dörrar och utfall ägde rum vid alla tider; ett ständigt
krig var rådande. Det är möjligt, att detta utgjorde en angenäm förströelse för de små åsnedrifvarne, möjligt
också att de mera försigkomna åsnorna förstodo hur saken stod och på grund af medfödd envishet älskade att
taga den vägen. Jag vet bara, att tre gånger alarmerades vi innan badet blef färdigt, och vid det sista och
allvarligaste tillfället såg jag min tant ensam anfalla en femton års linhårig pojke och knacka hans hufvud mot
trädgårdsgrinden, innan hon fick honom att begripa, hvad det var fråga om. Mig föreföllo dessa afbrott så mycket
löjligare som hon just då höll på att skedtals mata mig med köttsoppa — fast öfvertygad om att jag var nära att
dö af svält och till en början måste intaga föda i mycket små kvantiteter — och bäst som jag gapade för att taga
emot skeden, lade hon den tillbaka i spilkumen, ropande: »Janet! Åsnor!» och rusade till anfall.

Badet verkade i hög grad vederkvickande. Jag hade nämligen till följd af att jag legat på marken börjat känna
häftiga smärtor i kroppen, och var nu så matt och trött, att jag knappt kunde hålla mig vaken fem minuter i rad.
Sedan jag badat, iklädde de — jag menar min tant och Janet — mig en skjorta och ett par byxor, tillhöriga mr.
Dick, och svepte om mig två eller tre stora schalar. Hvad slags bylte jag liknade vet jag inte, men nog kände jag
mig som ett mycket varmt bylte. Som jag också kände mig mycket trött och dåsig, lade jag mig snart åter på
soffan och somnade.

Kanhända var det en dröm, framkallad af den fantasi, som så länge upptagit mitt sinne, men jag vaknade med ett
intryck af att min tant böjt sig ned öfver mig, strukit håret ur mitt ansikte samt lagt mitt hufvud bekvämare och
sedan stått och sett på mig. Orden »söt gosse» och »stackars gosse» ljödo också i mina öron, men när jag vaknade
var det ingenting annat som kom mig att tro, att de blifvit239



uttalade iaf imin tant, där hon satt i det utbyggda fönstret och såg utåt hafvet bakom den gröna skärmen, hvilken
var fäst vid ett slags tapp och kunde vridas hur man ville.

Kort efter sedan jag vaknat, intogo vi vår middag, bestående af stekt höns och en efterrätt. Själf var var jag inte
olik en uppsatt fågel på min plats vid bordet, och jag hade mycket svårt att röra armarna. Men som det var min
tant, som byltat på mig, sade jag ingenting om att det var besvärligt. Under hela tiden var jag mycket orolig för
hvad hon tänkte göra med mig; men hon förtärde sin middag under djup tystnad, utom då hon råkade fästa
ögonen på mig, som satt mitt emot henne, och utbrast: »Bevara oss väl!» hvilket alls icke stillade min oro.

Sedan duken hade blifvit aftagen och sherry framsatt på bordet — äfven jag fick ett glas — skickade återigen
min tant bud på mr. Dick, som genast kom ned och såg så vis ut som möjligt, då hon bad hooom noga lyssna till
min historia, hvilken hon så småningom framkallade genom en följd af till mig ställda frågor. Under det att jag
berättade, höll hon ögonen på mr. Dick, som troligen hade somnat annars och som, för hvar gång han gjorde sig
skyldig till ett leende, tillrättavisades af min tants rynkade panna.

»Hvad tog det åt den där stackars barnungen, att hon skulle gå och gifta om sig», sade min tant sedan jag slutat.
»Det kan jag sannerligen inte begripa.»

»Kanhända förälskade hon sig i sin andra man», utlät sig pir. Dick.

»Förälskade hon sig!» upprepade min tant. »Hvad menar ni? Hvad hade hon för skal att förälska sig?»

»Möjligen», sade mr. Dick efter något eftersinnande, »gjorde hon det för sitt nöjes skull.»

»Ett vackert nöje!» återtog min tant. »Ett vackert nöje för ett sådant stackars barn att gå och fästa sig vid ett
odjur, som skulle misshandla henne på ett eller annat sätt. Det skulle roa mig att veta hvad240

hon åsyftade. Hon hade ju haft en man. Hon hade till hans lifs slut följt David Copperfield, som från det han var
liten alltid svärmat för vaxdockor. Ett barn hade hon fått — ja, hon var så godt som ett barn själf, då hon den där
fredagsnatten gaf lifvet åt gossen, som sitter här — och hvad mera kunde hon begära?» ; ; f |

Mr. Dick skakade omärkligt på hufvudet åt mig, som om det ej varit godt att svara pä den frågan.

»Hon kunde inte ens få ett barn som en vanlig* människa», sade min tant. »Hvart tog Betsey Trot-wood vägen —
den där gossens syster ? Hon uteblef. Säg inte emot mig!»

Mr. Dick blef visst riktigt rädd.

»Hvad tänkte han väl på, den där lille doktorn med hufvudet på sned», sade min tant, »Jellips hette han visst,
hvad tänkte han väl på I Det enda han sade var: 'Det är en gosse.' En gosse, kan tänka 1 De voro fåniga hela
sällskapet!»

Den starka öfvertygelse, som gaf sig luft i detta uttryck, öfverraskade mycket mr. Dick och äfven mig, om jag
skall säga sanningen.

»Och liksom det "inte hade varit nog med detta och med att hon ställt sig i vägen för den där gossens syster,
Betsey Trotwood», sade min tant, »går hon och gifter om sig, gifter sig med en Mördare, eller hvad han nu heter,
och blir till hinder för det här barnet. Och den naturliga följden af alltsammans är, som hvar man kan begripa, att
gossen stryker landj och rike omkring. Han liknar så mycket som möjligt Kain, innan denne blef fullvuxen.»

Mr. Dick såg skarpt på mig för att finna bekräftelse på likheten.

Och så går den där kvinnan med det hedniska namnet», sade min tant, »den där Peggotty och gifter sig, hon med.
Hon har inte sett tillräckligt af det elände, som medföljer slikt, utan hon går också och gifter sig, enligt hvad
gossen berättar. Jag vill väl hoppas», tillade min tant och skakade på hufvudet, »att hon fått en sådan där tyrann,
som det finns så241

godt om i tidningarna, och att han slår henne duktigt med eldgaffeln.»



Jag stod inte ut med att höra min gamla sköterska så vanvördigt omtalad och gjord till föremål för en sådan
önskan. Jag försäkrade min tant, att hon misstog isig, och att Peggotty var den bästa, redligaste, trognaste, mest
tillgifna och mest själfförsakande vän och tjänarinna i världen, som alltid varmt älskat både mig och min mor och
som vid min mors dödsbädd hållit hennes hufvud mot sin arm och mottagit den döendes sista tacksamma kyss.
Som minnet, af dessa båda så när kväft mig, kom jag af mig då jag försökte säga, att hennes hem var mitt hem
och att allt hvad hon ägde var mitt, och att jag skulle sökt skydd hos henne, om icke hennes ringa ställning väckt
min fruktan för att ådraga henne svårigheter — jag kom af mig, då jag försökte säga detta, lade ansiktet mot
händerna och stödde mig på bordet.

»Se så, se så», sade min tant, »gossen gör rätt i att hålla med dem som hållit med honom. Janet! Åsnor!»

Jag tror fullt och fast, att om inte de där olycksaliga åsnorna Varit, skulle vi genast ha förstått hvarandra, ty min
tant lade sin hand på min axel, och uppmuntrad häraf hade jag gärna slagit armarna om henne och anropat hennes
beskydd. Men afbrottet med åsnorna och1 den förvirring som uppstod till följd af bråket ju tomhus gjorde för
stunden slut på alla mildare uppsåt och föranledde min tant att ända till tedags hålla tal för mr. Dick om, att hon
beslutat vädja till landets lag och stämma alla Dovers åsneägare för åverkan å hennes egendom.

Efter teet sutto vi vid fönstret — på spaning efter nya inkräktare, om jag får döma af min tants skarpa uttryck —
tills det blef skymning och Janet kom i'n och ställde fram ljus och brädspel på bordet samt drog ned
rullgardinerna.

»Nu, mr. Dick», sade min tant med sin allvarliga min jo ch höjde pekfingret, »ämnar jag göra er ännu en fråga.
Se på detta barn.» 16. — Dickens, David Copperfield.242

»Davids son ?» sade mr. Dick och såg både uppmärksam och frågande ut.

»Alldeles riktigt», sade min tant. »Hvad skulle ni nu göra med honom?»

»Med Davids son?» sade mr. Dick.

»Ja», svarade min tant, »med Davids son.»

»Jo», |sade mr. Dick, »jag tror, att jag skulle låta honom gå och lägga sig.»

»Janet!» ropade min tant i samma förnöjdt triumferande ton, jag sedan lagt märke till. »Mr. Dick finner alltid på
råd. Om sangen är i ordning, skola vi gå dit upp med honom.»

Janet inrapporterade att allt var i ordning, och jag fördes ditupp, vänligt men likväl som ett slags fånge. Min tant
gick först, Janet afslöt tåget. Den enda omständighet som ingaf mig litet hopp var, att min tant stannade i trappan
och frågade hvad det var som osade brändt. Janet svarade då, att hon användt min (gamla skjorta i stället för
fnöske, då hon gjort upp eld nere i köket. Några andra kläder än de gamla plagg man satt på mig funnos
emellertid icke i rummet, och när jag lämnades där ined en vaxsticka, som enligt min tants utsago skulle brinna i
jämnt fem minuter, hörde jag hur de låste till dörren på yttersidan. Begrundande dessa förhållanden, ansåg jag det
möjligt, att min tant, som ingenting kunde veta om mig, misstänkte, att jag hade för vana att rymma och därför
vidtog sina mått och steg för att hälla mig kvar.

Rummet var trefligt och låg pä vinden med utsikt åt hafvet, öfver hvilket nu månen kastade ett strålande sken.
Sedan jag läst mina böner och ljuset slocknat, minns jag hur jag satt kvar och betraktade månens sken på vattnet,
som om jag däri liksom i en uppslagen bok kunnat läsa mitt öde, eller som om jag väntat att få se min mor med
sitt lilla barn: komma sväfvande ned från himmelen på den klara strålen och se på mig, som då jag sist skådade
hen'r nes ljufva anlete. Jag minns hur den högtidliga känsla, hvarmed jag till sist vände mina ögon därifrån,
vek243

för en känsla af tacksamhet och ro vid åsynen af den med hvita omhängen försedda bädden, en känsla, som
ytterligare stegrades, sedan jag krupit ned mellan de snöhvita lakanen. Jag minns hur jag låg och tänkte på de
ödsliga platser, där jag hvilat under natthimmeln, och hur jag bad Gud, att jag aldrig skulle bli hemlös mer och



aldrig glömma de hemlösa. Och så tyckte jag, att jag flöt fram öfver hafvet på den af månstrålarna bildade,
vemodigt sköna ljusvägen och hämnade i drömmarnas värld.

KAP. XIV.

Min tant fattar sitt beslut rörande mig.

Nar jag kbm ned på morgonen, fann jag min tant så försjunken i tankar vid frukostbordet, att tekökets innehåll
öfversvämmat tekannan och satt hela bordduken under Vatteti, innan min person dref hennes funderingar på
flykten. Jag kände på mig, att jag varit föremål för hennes reflexioner, och jag var mer än någonsin angelägen att
få veta hennes afsikter med mig. Jag vågade dock icke uttala min oro af fruktan att gifva anstöt.

Mina lögon, som jag icke kunde behärska med samma framgång som min tunga, drogos under frukosten gång på
gång till min tant. Jag kunde aldrig, om än så flyktigt se på henne utan att märka, att hön såg på mig — på ett
underligt, tankfullt sätt, som om jag varit oändligt långt ifrån hienne i stället för att jag satt på andra sidan om det
lilla runda: bordet. Sedan min tant slutat sin frukost, lutade hon sig helt makligt tillbaka i sin stol, rynkade
pannan, lade armarna i kors och betraktade mig så o ge- 243

för en känsla af tacksamhet och ro vid åsynen af den med hvita omhängen försedda bädden, en känsla, som
ytterligare stegrades, sedan jag krupit ned mellan de snöhvita lakanen. Jag minns hur jag låg och tänkte på de
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Min tant fattar sitt beslut rörande mig.

Nar jag kbm ned på morgonen, fann jag min tant så försjunken i tankar vid frukostbordet, att tekökets innehåll
öfversvämmat tekannan och satt hela bordduken under Vatteti, innan min person dref hennes funderingar på
flykten. Jag kände på mig, att jag varit föremål för hennes reflexioner, och jag var mer än någonsin angelägen att
få veta hennes afsikter med mig. Jag vågade dock icke uttala min oro af fruktan att gifva anstöt.

Mina lögon, som jag icke kunde behärska med samma framgång som min tunga, drogos under frukosten gång på
gång till min tant. Jag kunde aldrig, om än så flyktigt se på henne utan att märka, att hön såg på mig — på ett
underligt, tankfullt sätt, som om jag varit oändligt långt ifrån hienne i stället för att jag satt på andra sidan om det
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neradt och så ihärdigt, att jag i min förlägenhet ej visste, hvart jag skulle taga vägen. Som jag ännu icke slutat
jäta, sökte jag dölja min förvirring genom att ägna mig åt min frukost; men knifven tumlade öfver gaffeln och
gaffeln satte krokben för knifven, jag surrade de bräckta fläskbitarna högt upp i luften i stället för att skära och
förtära dem till eget gagn, och jag var nära att kväfva mig med teet, som gick i vrångstrupen i stället för i den
rätta, tills jag slutligen afstod från alltsammans och satt och rodnade under min tants närgående inspektion.

»Hallå!» sade min tant efter en lång tystnad.

Jag såg upp och mötte vördnadsfullt hennes skarpa, klara blick.

»Jag har skrifvit till honom», sade min tant.

»Till — ?»

»Till din styffar», sade min tant. »Jag har skickat honom ett bref, som han torde vara så god och rätta sig efter,
annars kan jag lofva, att det blir ovänskap mellan oss.»

»Vet han hvar jag är, tant?» frågade jag med ängslan.

»Jag har sagt honom det», svarade min tant och och nickade.



»Skall — skall jag utlämnas till honom?» stammade jag.

»Det vet jag inte», sade min tant. »Vi få väl se.»

»Jag vet inte hvad jag tar mig till», utbrast jag, »om jag måste återvända till mr. Murdstone!»

»Det kan jag inte yttra mig om», sade min tant och skakade på hufvudet. »Jag kan verkligen ingenting säga. Vi få
väl se.»

Mitt mod sjönk, då jag hörde detta, och jag kände mig mycket nedslagen och beklämd. Utan att synas bry sig
vidare om mig, satte min tant på sig ett groft förkläde med bröstlapp, framtaget ur skåpet, och började att med
egna händer diska tekopparna. Sedan allt var diskadt och ställdt på brickan samt duken hopvikt och lagd öfverst,
ringde hon på Janet och sade till henne att bära ut det. Därefter sopade hon245

upp brödsmulorna med en liten kvast, efter att ha satt på sig ett par handskar, och till sist fanns det ej minsta lilla
korn på mattan. Då tog hon sig för att damma och städa rummet, som redan förut på morgonen blifvit dammadt
och städadt. Sedan alla dessa sysslor på ett tillfredsställande sätt blifvit utförda, tog hon af sig handskarna och
förklädet, vek ihop dem och lade dem i den bestämda vrå i skåpet, från hvilken de blifvit tagna, bar sitt syskrin
till sitt eget bord vid det öppna fönstret och satte sig ned vid sitt arbete, med den gröna solfjädersskärmen mellan
sig och dagern.

»Skulle du», sade min tant, i det hon trädde på nålen, »vilja gå upp till mr. Dick och hälsa honom och säga, att
jag gärna vill veta, hur långt han hunnit med sitt memorial.»

Jag steg genast upp för att uträtta ärendet.

»Du tycker val», sade min tant och såg på mig lika skarpt som hon sett på synålen, då hon trädt på den, »du
tycker väl, att mr. Dick är ett kort namn ?»

»Det tyckte jag verkligen i går», medgaf jag.

»Du |skall inte tro, att han ej har ett längre namn, om han finner för godt att begagna det», sade min tant med
stolthet. »Babley — mr. Richard Babley — så heter egentligen denne herre.»

I känslan af min ungdom och af den närgångenhet, jag redan gjort mig skyldig till, ämnade jag just säga, att det
var bäst att jag kallade honom som han hette, då min tant tillade:

»Men hvad du gör, så kalla honom inte så. Han kan inte tåla sitt namn. Det är en egenhet hos ho-nopi, fastän
någon egenhet är det väl egentligen inte heller. Gud skall veta, att han blifvit så illa behandlad; af en person med
det namnet, att det inte är underligt, om han hyser en dödlig fasa för det. Mr. Dick är hans namn här och öfverallt
numera — så vida han besökte några andra ställen, hvilket han inte gör. Kalla honom därför aldrig för någonting
annat än mr. Dick, min gosse.»246

Jag lofvade att lyda och gick dit upp med hälsningen, tänkande under vägen, att om mr. Dick längøi arbetat på
sitt memorial med samma fart som jag sett honom arbeta, då jag gått förbi hans öppna dörr, borde han hunnit
långt. Jag fann honom ännu raspande därpå ;m,ed en lång penna, hållande hufvudet nästan intill papperet. Han
var så upptagen däraf, att jag hade god tid att observera den stora pappersdraken i vrån, virrvarret af
manuskriptbuntar, pennornas mångfald och framför allt bläckets myckenhet

— han tycktes ha dussintals helbuteljer fulla med bläck — innan han märkte, att jag kommit in.

»Mjukaste tjänare», sade mr. Dick och lade ifrån feig pennan. »Hur lefver världen med dig? Jag skall feäga di g
något», tillade han med sänkt röst, »det är inte värdt att det kommer vidare, men det är en»j

— nu vinkade han mig till sig och satte sina läppar intill mitt öra — »det är en galen värld, denna. Galen som
dårhuset, min gosse!» sade mr. Dick, i det han tog sig en pris snus ur en rund dosa på bordet ochj skrattade
hjärtligt.

Utan att vara nog dristig att yttra mig i detta ämne, framförde jag mitt ärende.



»Hälsa så mycket och tacka», sade mr. Dick, »och säg henne, att jag tror, att det tagit en lycklig vändning. Det
tror jag verkligen», sade mr. Dick och strök sig öfver det gråa håret, i det han kastade en ajllt ftnnat $n tillitsfull
blick på sitt manuskript. »Du har väl varit i skola?»

»Ja, sir», svarade jag, »en kort tid.»

»Minns idu hvilket år det var», sade mr. Dick och såg mycket allvarsamt på mig, i det han tog pennan för att
anteckna svaret, »som kung Carl den förste blef halshuggen?»

Jag svarade, att jag trodde det var 1649.

»Ja», Återtog mr. Dick och kliade sig i örat med pennan samt betraktade mig tveksamt. »Sä står det i böjcberna,
men jag förstår inte hur det kan vara möjligt. Hur kunde väl, om det är så länge sedan, folk ha begått det
misstaget att flytta några af hans be-247

kymmer från hans afhuggna hufvud och lägga dem i mitt ?»

Frågan öfverraskade mig på det högsta, men jag kunde härvidlag icke lämna några upplysningar.

»Det är för underligt», sade mr. Dick med en, modstulen blick på sina papper och med handen åter i håret, »att
jag aldrig kan komma riktigt på det klara med det där. Jag får det aldrig redigt. Men det g]ör detsamma», tillade
han i gladare ton och kryade upp sig, »det är god tid än. Hälsa och säg miss Trotwood, att det går rätt bra framåt
med mitt arbete.»

Jag ämnade gå, då han fäste fnin uppmärksamhet vid draken.

»Hvad säger du om den där draken?» frågade han.

Jag svarade, att jag tyckte den var mycket vacker. Jag tror säkert, att den var sina sju fot lång.

»Jag har gjort den. Vi skola släppa upp den, du och jag», sade mr. Dick. »Se bara på det här!»

Han visade mig, att draken var betäckt med ett tätt skrifvet och väl utfördt manuskript. Det var så tydligt skrifvet,
att då jag följde raderna, tyckte jag mig på ett par ställen finna vissa anspelningar på Carl den förstes hufvud.

»Snörena |äro långa», sade mr. Dick, »och när den flyger högt, för den underrättelserna långt. Det är mitt sätt att
sprida dem. Jag vet inte hvar de kunna slå ned. Det beror på omständigheterna, på vinden och annat. Det får gå
som det kan.»

Hans ansikte var så mildt och vänligt, på samma gång som det hade någonting så vördnadsbjudande, trots den
blomstrande hyn, att jag inte var säker på att han ej roade sig med att skämta med mig. Jag skrattade följaktligen,
och det gjorde han med, och vi skildes som de bästa vänner i världen.

»Nå, min gosse», sade min tant, då jag kom ner, »hur var det med mr. Dick i dag ?»

Jag sade, att han bad hälsa och säga henne, att det gick bra framåt med hans arbete.

»Hvad tänker du om honom ?» frågade min tant.248

Ett ögonblick föll det mig in att svara undvikande och säga, att jag tyckte han var en mycket snäll herre; men min
tant lät ej afspisa sig med några undanflykter, hon lade ned arbetet i knäet och sade med händerna
sammanknäppta däröfver:

»Seså! Din syster Betsey Trotwood skulle genast ha sagt mig sin tanke om hvem det vara månde. Försök så vidt
möjligt ,är att likna din syster, och sjung ut!»

»Hur jär idet, tant, är mr. Dick — jag frågar, för jag vet det inte — är han månne en liten smula rubbad till
förståndet?» Jag stammade, ty jag kände mig på farlig mark.

»Inte det allra minsta», sade min tant.

»Åh verkligen!» sade jag undfallande.



»Om det är någonting här i världen som mr. Dick inte ar, så är det det», sade min tant med mycken bestämdhet
och stark betoning.

Åter ikom jag fram med mitt »åh, verkligen!» ty jag hadej ingenting bättre att säga.

»Man har sagt att han är tokig», sade min tant, »och för mig är det ett själfviskt nöje att omnämna detta, ty annars
hade jag inte i öfver tio år, ja, sedan den tid, då jag missräknade mig på din syster, fått draga fördel af hans
sällskap och råd.»

»Verkligen så länge?» sade jag.

»Och snyggt folk var det, som hade den djärfheten att kalla honom tokig», fortfor min tant. »Mr. Dick är en
aflägsen släkting till mig — på hvad sätt hör inte hit — det inlåter jag mig inte på. Om inte. jag varit, hade hans
egen bror spärrat in honom på lifstid. Se där allt!»

Jag är rädd, att jag bar mig litet skrymtaktigt åt, men då jag såg, att min tant var så upprörd öfver broderns
beteende, försökte jag se ut som om äfven' jag varit det.

»En högfärdig narr!» sade min tant. »Bara för att hans bror var litet excentrisk — ehuru inte hälften så excentrisk
som många andra — tyckte han inte om, att ha honom i huset utan skickade honom till någon enskild vårdanstalt
för sinnessjuka, fastän deras af-249

lidne far, som ansett honom nästan som idiot, särskildt anförtrott honom åt den andres omvårdnad. Fadern måtte
ha varit litet besynnerlig, som kunnat ha den uppfattningen. Troligen galen själf.»

Min tant såg ut att vara så viss på sin sak, att jag också försökte se ut som om jag varit viss på den.

»Och då trädde jag emellan», sade min tant, »och gjorde honom ett anbud. Jag sade: 'Er bror är klok — klokare
än ni är själf eller ni någonsin kommer att bli, vill jag hoppas. Gif honom hans lilla inkomst och låt honom bo
hos mig. Jag är inte rädd för honom, j a g är inte högfärdig, j a g tar gärna vård om honom och skall inte behandla
honom illa, som vissa andra, jag menar inte bara folket på asylen, ha gjort.' Efter åtskilligt bråk», sade min tant,
»fick jag honom, och sedan dess har han varit här. Han är den vänligaste och fogligaste människa i världen

— och hans råd sedan! Men det är ingen mer än jag som vet, hvad den mannen går för.»

Min ,tant slätade sin klänning och skakade på hufvudet, som om hon medelst den förra rörelsen velat utjämna
/världens gensägelser, medelst den senare trotsa allt.

»Han hade en afhållen syster», sade min tant, »en god varelse, som var välvilligt stämd mot honom. Men hon
^gjorde som alla andra — tog sig en man. Och mannen gjorde som alla andra — gjorde henne olycklig. Detta
hade en sådan verkan på mr. Dicks sinne

— jag hoppas ingen kan kalla det galenskap — att det, i förening med hans fruktan för brodern och hans känsla
af deras kärlekslöshet, ådrog honom en feber. Detta var iginan han flyttade till mig, men sviterna plåga honom
än. Sade han något till dig, barn, om kung Carl den förste?»

»Ja, tant.»

»Jaså», sade min tant och gned sig på näsan, som om hon blifvit litet förargad. »Det är hans allegoriska sätt att
uttrycka saken. Han sammanställer naturligtvis sin sjukdom med stora omhvälfningar och25°

katastrofer, och detta är den bild eller liknelse han finner för godt att använda. Hvarför skulle han inte få det, om
han anser det lämpligt?»

»Det har ni rätt i, tant», sade jag.

»Det är inte affärsmässigt, detta hans sätt att tala», sade min tant, »det är inte världens sätt. Det vet jag mycket
val, och det är skälet hvarför jag håller strängt på, att ej ett ord därom får inflyta i hans memorial.

»Är det ett memorial rörande sin egen historia, som han skrifver, tant?»



»Ja, barn», sade min tant och gned sig åter på näsan. »Memorialet är ställdt till lordkansleren eller någon annan
hög herre, som får betaldt för att läsa memorial, och det rör mr. Dicks angelägenheter. Det skickas nog in endera
dagen. Hittills har han icke lyckats affatta det utan att blanda in sitt bildspråk; men hvad gör det 1 Det är alltid en
sysselsättning.»

Efteråt kom jag under fund med, att mr. Dick i hela tio år försökt hålla kung Carl den förste utanför memorialet,
men hur det var, hade han alltid kommit in i det, och han var där nu.

»Jag säger än en gång», utlät sig min tant, »att ingen annan än jag vet hur klok den mannen är, och så är han den
fogligaste och vänligaste människa i världen. Hvad betyder det, att han släpper upp en och annan pappersdrake ?
Det gjorde Franklin också. Han var kväkare eller någonting i den vägen, om jag inte bedrar mig. Och en kväkare,
som släpper upp pappersdrakar, är väl någonting löjligare än allt annat.»

Om jag kunnat tro, att min tant ingått i dessa detaljer till min enskilda uppbyggelse och som ett bevis på
förtroende för mig, skulle jag känt det som en stor utmärkelse och af ett sådant bevis på hennes goda tanke dragit
gynnsamma slutsatser med afseende på framtiden. Men jag kunde svårligen undgå att märka, att hon gifvit sig. in
på ämnet, just för att hon själf var tveksam, och att hon vändt sig till mig, för att ingen annan fanns att tillgå.251

På samma gång vill jag dock säga, att det ädelmod, som gjorde henne till den stackars oskadligq mr. Dicks
förkämpe, icke allenast ingaf mitt unga bröst vissa själfviska förhoppningar för min egen räkning utan |äfven
värmde det med en osjälfvisk ömhet för henne personligen. Jag tror, att jag började inse, att trots min tants
egenheter och underliga in-fjall, fanns det hos henne någonting som var heder och tillit värdt. Ehuru hon den
dagen var lika bister som den föregående, sprang ut och in bland åsnorna lika ofta och blef alldeles ursinnig på en
ung karl, som i förbigående sände Janet kärliga blickar genom fönstret — en af jde största förbrytelser mot min
tants värdighet ! — ingaf hon mig likväl mera vördnad än förut, om också inte mindre fruktan.

Den ångest jag erfor under den tid som förgick, innan det kunde komma svar på hennes bref till mr. Murdstone,
var mycket stor; men jag sökte dölja den och gjorde mig i all stillhet så angenäm som möjligt för 'min tant ochl
mr. Dick. Den sistnämnde och jag skulle ha gått ut och släppt upp den stora draken, men ännu hade jag inga
andra kläder än de allt annat än prydliga persedlar, jag blifvit iförd första dagen, och som tvingade mig att vistas
inomhus, utom en timme efter sedan det blifvit mörkt, då min tant af hälsoskäl tog mig ut till promenad på
klippan, innan jag gick till ^ängs. Till sist kom svaret från mr. Murdstone, och till min fasa meddelade mig min
tant, att b|an den följande dagen själf skulle komma till Dover för att tala med henne. Den följande dagen satt jag,
fortfarande insvept i de besynnerliga plaggen, och räknade timmarna, röd och varm till följd af den strid mellan
sjunkande förhoppningar och stigande farhågor, som pågick inom mig, bidande att öfverraskas af åsynen af det
där dystra ansiktet, hvars uteblifvande brydde min hjärna hvar minut.

Min tant var litet mer befallande och sträng än vanligt, men jag kunde för öfrigt ej märka, att hon gijorde några
förberedelser att taga emot den af mig så afskydde gästen. Hon satt och arbetade vid fön-252

stret, och jag satt bredvid, spekulerande på alla möjliga och omöjliga resultat af mr. Murdstones besök, till ratt
långt frampå eftermiddagen. Vår middag hade blifvit uppskjuten på obestämd tid, men det började bli sent, och
min tant hade just sagt till om att maten skulle läggas upp, då hon helt plötsligt ropade: »åsnor!» och jag till min
förvåning och bestörtning fick se miss Murdstone i sidsadel belt lugnt komma ridande öfver den fridlysta
gräsplanen och, seende sig omkring, stanna framför byggningen.

»Bort med er!» skrek min tant och skakade både hufvudet och den knutna handen åt henne i fönstret. »Hvad har
ni här att göra? Hur vågar ni tränga in på andras mark. Bort med er, ni oförsynta varelse!»

Min tant blef så förbittrad öfver den köld, hvarmed miss Murdstone betraktade henne, att jag verkligen tror hon
förlorade rörelseförmågan och icke enligt sin vana kunde rusa ut ur huset. Jag begagnade tillfället till att säga
henne hvem det var och tillade, att herrn, som kom efter förbryterskan och nu knogade uppför den branta backen,
var mr. Murdstone själf.

»Jag frågar inte efter hvem det är!» skrek min tant, alltjämt skakande på hufvudet och gestikulerande på ett sätt,



som icke betydde välkommen. »Här äga inga obehöriga tillträde. Jag förbjuder det. Bort med er! Janet, vänd
åsnan! Led bort den!» och stående |bakom min tant, såg jag ett slags improviseradt bataljstycke, där åsnan satte
sig på tvären mot alla, med de fyra benen ^utspärrade, under det att Janet försökte att vända den med betslet, mr.
Murdstone gjorde [bemödanden af motsatt slag, och' miss Murdstone slog Janet med sin parasoll, under det att
åtskilliga pojkar, som kommit att bevittna striden, jublade af alla krafter. Men då upptäckte min tant plötsligt
bland dessa en ung missdådare, som var åsnans vaktare och en af de allra värsta fridstörarne, fastän ännu knappt
inne i tonåren, och ögonblickligen störtade hon ut, fick tag i honom och drog honom med jackan öfver hufvudet
och hälarna skrapande i mar-253

ken in i trädgården, ropande åt Janet att genast gå efter konstaplar och fredsdomare, så att han kunde bli förhörd
och straffad med detsamma, under det att hon fasthöll honom. Denna del af drabbningen var dock af kort
varaktighet, ty som den unge skälmen var förtrogen med en massa knep och finter,, som min tant ej hade någon
aning om, sprang han snart hojtande sin väg, lämnande djupa märken i blomsterrabatterna efter sina spikade
stöflar och i ett huj infångande åsnan, som han i triumf förde med sig. ;

Under stridens senare afdelning hade miss Murdstone stigit af och stod nu bredvid sin bror och väntade nedanför
trappuppgången, tills min tant skulle få tid att taga jemot dem. Min tant, hvars dräkt kommit litet i oordning
under fejden, marscherade förbi dem in i byggningen och låtsade ej märka dem, förrän de blefvo anmälda af
Janet.

»Skall jag gå, tant?» frågade jag darrande.

»Nej, det skall à^u visst inte», svarade min tant, och så knuffade hon in mig i en vrå bakom henne och ställde en
stol framför mig, som om jag varit i arrest eller [inför ett domstolsskrank. Denna ställning bibehöll jag under hela
samtalet, och från den såg jag mr. och miss Murdstone stiga in i rummet.

»Åhå», sade min tant, »jag visste inte först hvem jag hade det nöjet att tala till. Men jag tillåter ingen att rida
öfver den där gräsplanen. Jag gör inga undantag. Ingen får rida fram där.»

»Ert påbud jär litet besvärligt för främlingar», sade miss Murdstone.

»Är det det?» sade min tant.

Mr. Murdstone fruktade visst ett förnyande af fientligheterna och inföll:

»Miss Trotwood!»

»Ursäkta», sade min tant och gaf honom en skarp blick. »Är ni den mr. Murdstone, som gifte sig med änkan efter
min aflidne systerson, David Copperfield på Skatboet i Blunderstone ? Hvarför de kallade stället Skatboet,
begriper jag inte.»254

»Det ;är jag», sade mr. Murdstone. »Ni torde förlåta, att jag säger er, sir», återtog min tant, »att jag anser, att det
varit mycket bättre och, mycket lyckligare, om ni låtit det stackars barnet vara i fred.»

»Så till vida instämmer jag med miss Trotwood», sade imiss Murdstone och rätade upp sig, »att jag anser, att vår
begråtna Clara i alla hänseenden af vikt ej var annat än ett barn.»

»Det är en tröst för er och mig, madame», sade min tant, ^att som 'vi hulnnit ett godt stycke i lifvet och inte ha
någon sannolikhet för att bli olyckliga på grund af våra personliga behag, kan ingen säga detsamma om oss.»

»Nej, det har ni ratt i», sade miss Murdstone| ehuru hennes instämmande, efter hvad jag kunde tycka, lej var
särdeles beredvilligt eller vänligt. »Och' det hade pog, som ni säger, varit bättre och lyckligare för min bror, om
han aldrig ingått det äktenskapet. Det har alltid varit min åsikt.

»Det kan jag väl tro», sade min tant. »Janet» — hon hade ringt på klockan — »gå upp till mr. Dick och halsa
honom från mig och bed honom komma ner.»>

Tills han kom, satt min tant käpp rak och orörlig och rynkade pannan åt väggen. När han kom, ägde



presenteringsceremonien rum.

»Mr. Dick. En gammal och förtrogen vän, en vän, på hvars omdöme jag litar», sade min tant med ett eftertryck,
som innebar en tillrättavisning åt mr. Dick, som bet sig i fingret och såg litet underlig ut.

Mr. Dick tog på denna vink fingret ur munnen och stod nu bland de öfriga med ett uttryck af allvar och
uppmärksamhet i sina drag. Min tant böjde på hufvudet ät mr. Murdstone, som fortfor:

»Miss Trotwood! Då jag erhöll ert bref, ansåg jag, att jag handlade mera rättvist mot mig själf och kanske mera
vördnadsfullt mot er —»

»Tack skall ni ha», sade min tant, alltjämt be-255

traktande honom med skarpa. »Mig behöfver ni inte bry er om.»

»Genom att besvara det muntligt, hellre än skriftligt, hur olägligt än resan 'kom», fortfor mr. Murdr stone.
»Denna olyckliga gosse, som rymt från sina vänner och sitt arbete —»

»Och hvars yttre», interfolierade hans syster, dragande uppmärksamheten till min egendomliga kostym, »ar rent
af skamligt och skandalöst.»

»Jane Murdstone», sade hennes bror, »var god och afbryt mig inte. Denna olycksaliga gosse, miss Trot-woiod,
har gifvit anledning till många husliga scener och mycket obehag, såväl under som efter min älskade salig
hii|strus lifstid. Han bar ett buttert och stridigt sinne, ett häftigt lynne och en bråkig och o hand-terlig natur. Såväl
min syster som jag ha sökt rätta hans fel, men förgäfves. Och jag ansåg — ja, vi ansågo båda, ty min syster är
fullt invigd i mitt förtroende — att ni rätteligen borde mottaga detta betänkliga och opartiska intyg af våra egna
läppar.»

»Det behöfs knappt, att jag bekräftar en af min bror afgifven utsago», sade miss Murdstone, »men jag ber att få
anmärka, att af alla pojkar i världen! tror jag, att denna är den värsta.»

»Ett starkt uttryck!» sade min tant helt kort.

»Men inte för starkt härvidlag», sade miss Murdstone. ~ 1 : !r

»Hm!» sade min tant. »Nå, vidare, min herre ?»

»Jag har mina egna tankar», återtog mr. Murd|stone, hvars ansikte mulnade mer och mer, ju längre han och min
tant observerade hvarandra, hvilket de gjorde på skärpen, »jag har mina egna tankar om bästa sättet att uppfostra
honom. De grunda sig delvis på min kännedom om honom, delvis på min kännedom om mina egna medel och
tillgångar. För dessa är jag mig själf [ansvarig, jag handlar i öfverensstämmelse med dem, och jag säger
ingenting mera om dem. Det är nog, att jag satt denna gosse till ett aktningsvärdt yrke under uppsikt af en vän till
mig, att han sedan rymmer därifrån och drifver som256

en vanlig strykare kring landet samt kommer hit alldeles uttrasad och vädjar till er, miss Trotwood. Nu önskar jag
att ärligt för er framlägga, hvilka, enligt mitt förmenande, följderna bli, om ni understöder honom i detta hans
tilltag.»

»Låt oss först tala om det där aktningsvärda yrket», sade min tant. »Ni skulle väl, om han varit er egen gosse, ha
satt honom till samma yrke, eller huru ?»

»Om han varit min brors egen gosse», inföll miss Murdstone helt tvärt, »skulle antagligen hans karaktär varit
helt olika beskaffad.»

»Eller om hans mor, det stackars barnet, varit i lifvet, skulle han väl blifvit använd i samma aktningsvärda yrke,
kan jag tro?» sade min tant.

»Jag tror inte», sade mr. Murdstone med en böjning på hufvudet, »att Clara skulle ha motsatt sig någonting, som
min syster Jane Murdstone och jag ansett lända till det bästa.»



Miss Murdstone bekräftade sin brors ord med ett sakta mummel.

»Hm!» sade min tant. »Arma barn!»

Mr. 'JDick hade hela tiden skramlat med sina pengar och skramlade nu så ljudligt, att min tanr fann för godt att
stäfja honom med en blick, innan hon sade:

»Det stackars barnets lifränta upphörde kanske vid hennes död?»

»Den upphörde vid hennes död», svarade mr. Murdstone.

»Och hade inte den lilla egendomen — jag menar huset och trädgården — Skatboet kallade de det visst, fastän
där icke funnos några skator — hade inte det testamenterats till gossen?»

»Det hade utan några förbehåll gått i arf till henne efter hennes första man», sade mr. Murdstone, som här häftigt
och otåligt blef afbruten af min tant.

»Inte behöfver ni säga mig det. Utan några förbehåll gått i arf till henne! Jag tycker mig se Davidi Copperfield
tänka sig in i några förbehåll, om än257

nödvändigbeten däraf stirrade honom rakt i ansiktet. Visst fick hon det utan förbehåll. Men när hon gifte om sig
— när hon kort sagt, tog det olyckliga steget att gifta sig med er», sade min tant, »var det då ingen, som lade ett
godt ord för gossen ?»

»Min salig hustru älskade sin andra man, madame»;, sade mr. Murdstone, »och litade obetingadt på honom.»

»Er salig 'hustru, sir, var ett mycket oerfaret, olyck* ligt och illa behandladt barn», återtog min tant och skakade
på hufvudet åt honom. »Just precis det var hon. Och hvad har ni mera att säga?»

»Helt enkelt detta, miss Trotwood», svarade häri. »Jag har kommit hit för att återtaga David — återtaga honom
utan förbehåll, bestämma öfver honom som jag anser lämpligt och behandla honom som jag anser r^tt. Jag har
inte kommit hit för att afgifva några löften till någon eller ikläda mig några förbindelser* Ni, miss Trotwood, har
möjligen någon tanke på att understödja honom i hans rymningsförsök och lyssna till hans klagomål. Ert satt,
som Verkligen inte är ä|gnadt att blidka, föranleder mig att anse något sådant möjligt. Nu vill jag bara säga er, att
om ni bjuder honom ert stöd i ett, måste ni helt och hållet åtaga er honom. Trader ni nu mellan honom och mig,
så måste ni, miss Trotwood, göra det för beständigt. Jag skämtar inte och låter inte skämta med mig. För första
och sista gången är jag här för att hämta honom häirifrån. Är han redo att följa med? Är han det icke, och ni
säger mig, att han icke är det, af någon för mig likgiltig anledning, så atö mina dörrar hädanefter stängda för
honom, och jag tar då, för afgjordt, att era stå öppna för honom.»

På denna framställning hade min tant med spänd uppmärksamhet lyssnat, sittande kapp rak, med händerna
hopknäppta om ena knäet och "bistert blickande på talaren. Sedan han slutat, Vände hon ögonen mot miss
Murdstone utan att på annat satt ändra min eller ställning och sade :

»Och1 ni, madame, har ni något att tillägga?»

»Jag försäkrar ier, miss Trotwood», sade miss Murd-17. — Biekens% B av id Coppe?field.• 258

sterne, »att allt hvad jag kunnat ha att saga blifvit så väl sagdt af min bror, och att allt hvad jag vet vara faktiskt
blifvit så klart framställdt af honom, att jag ej har annat att tillägga än mitt tack för er artighet. För er synnerligen
stora artighet», sade miss Murdstone med en ironi, som gjorde lika litet intryck på henne som den förmått rubba
den kanon, invid hvilken jag sofvit i Chatham.

»Och hvad säger gossen ?» frågade min tant. »Vill du gärna följa med, David ?»

Jag svarade nej och besvor henne att icke öfvergifva mig. Jag sade, att hvarken mr. eller miss Murdstone
någonsin tyckt om mig eller varit vänliga mot mig. Att de gjort min älskade mamma, som jag alltid hållit så
mycket af, olycklig för min skull, och att det inte bara var jag, som visste det, Peggotty visste det också. Jag sade,
att jag varit olyckligare än någon kunde ana, som endast kände min ålder. Ocli jag tiggde och bad min tant — i



hvilka ordalag minns jag inte, men jag vet, att de då gingo från ett upprördt hjärta — att bistå och beskydda mig
för min fars skull.

»Mr. Dick», sade min tant, »hvad skall jag göra med detta barn ?»

Mr. Dick funderade, tvekade, ljusnade och svarade : »Låt genast taga mått på honom till nya kläder.»

»Mr. Dick», sade min tant segerstolt, »gif mig er hand, ty ert praktiska förstånd är alldeles ovärderligt». Sedan
hon hjärtligt tryckt hans hand, drog hon mig till sig och sade till mr. Murdstone:

»Ni kan gå när ni behagar; jag underkastar mig risken med gossen. Är han så dålig som ni säger, kan jag
åtminstone göra lika mycket för honom som ni gjort. Men jag tror inte ett ord af alltsammans.»

»Miss Trotwood», gemälde mr. Murdstone och ryckte på axlarna i det han reste sig upp, »vore ni en herre, så
—»

»A|h, prata inte persilja!» sade min tant. »Sådant orkar jag inte höra.»259

»Hur utomordentligt artigt!» sade miss Murdstone och steg upp. »Alldeles öfverväldigande!»

»Tror ni inte jag vet», sade min tant, ställande sig döf för systerns ord och fortfarande talande till brodern, i det
hon mycket uttrycksfullt skakade på hufvudet, »hvilket lif ni beredde det där stackars olyckliga, missledda
barnet? Tror ni inte jag vet, hvilken förfärlig dag det var för den milda lilla varelsen^ när ni först kom i hennes
väg — kärvänlig och med smäktande ögon, det ger jag mig katten på, som om ni inte kunde göra en mask
förnär.»

»Någonting så elegant har jag aldrig förr hört», sade miss Murdstone.

»Tror ni inte jag kan tänka mig er lika tydligt som om jag sett er», fortsatte min tant, »nu då jag ser och hör er —
hvilket, det säger jag er .uppriktigt, är långt ifrån att vara ett nöje. Bevars väl! Hvem kunde vara mera hal och
silkeslen än mr. Murdstone var i början! Den stackars förblindade oskulden hade aldrig sett en sådan man. Han
var idel honung. Han tillbad henne. Han var alldeles betagen i hennes gosse — älskade honom ömt. Han skulle
bli en andre far för honom, och alla skulle de lefva tillsammans som i en rosengård, inte sant? Hu, då! Bort med
er härifrån!» sade min tant.

»Maken till den där människans svada har jag aldrig i mitt lif hört!» utbrast miss Murdstone.

»Och sedan ni försäkrat er om den stackars lilla tokan», sade min tant — »Gud förlåte mig, att jag kallar henne
så, hon som nu är på ett ställe, dit ni inte kommer i brådkastet — tyckte ni visst inte, att ni gjort tillräckligt ondt
mot hienne och hennes barn, utan då skulle ni börja träna henne, inte sant ? Börja tämja henne som fågeln i buren
och pina ihjäl henne med att lära henne sjunga era melodier?»

»Antingen jàx hon galen eller drucken», sade miss Murdstone, förtviflad öfver att hon icke lyckades vända min
tants ordflöde mot henne. »Jag misstänker starkt, att hon är drucken.»

Miss Betsey låtsade alls icke märka afbrottet, utan2Ö0

fortfor att tilltala mr. Murdstone som om ingenting passerat.

Mr. Murdstone», sade bon och hotade honom med fingret, »ni var en tyrann mot den oskyldiga varelsen, och ni
krossade hennes hj|ärta. Hon var ett kärleksfullt barn — det vet jag. Jag visste det i åratal innan ni sett henne, och
på hennes svaghets ömtåligaste och bästa punkt gaf ni henne de sår hon dog af. Där har ni sanningen att trösta er
med. Tycker ni om den ? Ni och era verktyg må draga största möjliga nytta af den.»

»Tillåt mig fråga, miss Trotwood», inföll miss Murdstone, »hvilka det är, som ni på det utvalda språk jag är så
föga bevandrad i, behagar kalla min brors verktyg?»

Fortfarande stendöf för den rösten och alldeles oberörd af den, fortsatte miss Betsey sitt tal.

»Som jag sagt er, var det alldeles klart flera ßt innan ni såg henne — och hvilket försynens outran-sakliga råd



som ledde till att ni någonsin fick se henne är mer än en människa kan begripa — det var alldeles klart, att den
stackars veka lilla varelsen förr eller senare skulle gifta o,m sig. Men att det skulle gå s å illa, häde jag väl aldrig
trott. Det var vid den tiden, då hon födde den här gossen till världen, mr. Murdstone», sade min tant, »detta
stackars barn,' medelst hvilket ni sedan plågade henne ibland — ett oangenämt minne, som kommer er att finna
hans blotta åsyn förhatlig nu. Jag märker att ni våndas!» sade min tant. »Jag visste, att det var sant, äfven utan
denna bekräftelse.»

Han hade under hela tiden stått vid dörren, lyssnande till henne med ett leende, ehuru hans svarta ögonbryn voro
starkt rynkade. Nu märkte jag, att fastän leendet var kvar, hade färgen vikit från hans ansikte, och han andades
häftigt som om han sprungit.

»Farväl med er, sir I» sade min tant, »och farväl med er också, madame», sade min tant och vände sig plötsligt
till hans syster. »Om jag får se er en gång till komma ridande på er åsna öfver min gräs-2öi

plan, så skall jag, så sant ni har ett hufvud på er hals, slå af er hatten och trampa på den.»

Det skulle fordras en målare, och denne af mindre vanligt slag, för att ge en föreställning om min tants ansikte,
då hion uttalade denna mycket oväntade hotelse, och om miss Murdstones, då hon hörde den. Men så väl tonen
som orden voro sä hätska, att miss Murdstone utan att svara ett enda ord helt försiktigt lade armen under
broderns och helt stolt marscherade ut från villan. Min tant stod kvar i fönstret och såg efter dem, säkerligen
färdig att, om åsnan åter uppenbarade sig, ögonblickligen utföra sin hotelse.

Men som intet försök till trots hördes af, mildrades så småningom dragen och blefvo så vanliga, att jag fick mod
att kyssa och tacka henne. Och det gjorde jag riktigt uppriktigt, med båda armarna slagna om hennes hals. Sedan
tryckte jag mr. Dicks hand, och han fattade upprepade gånger min hand, samt firade förhandlingarnas lyckliga
afslutning med upprepade skrattsalfvor.

»Ni, mr. Dick, skall anse er som min medför-myndare i förhållande till detta barn», sade min tant.

»Det är mig ett stort nöje», sade mr. Dick, »att bli förmyndare för Davids son.»

»Det låter godt», sade min tant, »då är den saken afgjord. Vet ni, mr. Dick, jag här funderat på, om jag skulle
kalla honom Trotwood.»

»Förträffligt, förträffligt», sade mr. Dick. »Visst skall ni kalla honom Trotwood. Davids sons Trotwood.»

»Trotwood Copperfield, menar ni», sade min tant.

»Ja, visst menar jag det. Trotwood Copperfield^, sade mr. Dick litet förlägen.

Min tant fann förslaget så ypperligt, att några färdiggjorda klädespersedlar, som samma eftermiddag köptes för
min räkning, märktes med »Trotwood Copperfield» af hennes egen hand och med outplånligt märkbläck, innan
jag tog dem på mig; och det blef bestämdt, att alla andra kläder, som beställdes St2ö2

mig — en liei utstyrsel rekvirerades den dagen — skulle märkas på samma sätt.

Så började jag då mitt nya lif med ett nytt namn och med allt nytt, som jag hade på mig. Sedan, Ovisshetens
tillstånd nu var öfver, kände jag mig i många dagar som i en dröm. Jag tänkte aldrig på, att jag hade ett par bra
besynnerliga förmyndare i min tant och' mr. Dick. Jag tänkte aldrig så tydligt på någonting som angick mig själf.
De tvenne ting, som stodo tydligast Tör min tanke, voro afståndet mellan nuet och det gamla lifvet i
Blunderstone, som tycktes ligga i ett omäjtligt fjärran, samt täckelset, som för alltid fallit öfver mitt lif h'os
Murdstone & Grinby. Det täckelset har sedan dess aldrig blifvit lyft af någon. Själf har jag i denna berättelse med
tveksam hand dragit undan det ett ögonblick och sedan låtit det falla. Minnet af det lifvet är belastadt med så
mycken smärta, med så mycket själslidande ochfbrist på hopp, att jag (aldrig ens haft mod att undersöka hur
länge jag var dömd att föra det. Om det var ett år eller mera eller kanske mindre, vet jag inte. Diet enda jag vet
jär, att det varit och upphört att vara, och' att jag Skrifvit om det och sedan affär-dat det.

KAP. XV.



Jag börjar på nytt.

Mr. Dick och jag blefvo snart de allra bästa vänner, och efter slutadt dagsarbete gingo vi ofta ut tillsammans för
att släppa upp den stora draken. Hvarenda dag sysselsatte han sig länge med memo- 2ö2

mig — en liei utstyrsel rekvirerades den dagen — skulle märkas på samma sätt.

Så började jag då mitt nya lif med ett nytt namn och med allt nytt, som jag hade på mig. Sedan, Ovisshetens
tillstånd nu var öfver, kände jag mig i många dagar som i en dröm. Jag tänkte aldrig på, att jag hade ett par bra
besynnerliga förmyndare i min tant och' mr. Dick. Jag tänkte aldrig så tydligt på någonting som angick mig själf.
De tvenne ting, som stodo tydligast Tör min tanke, voro afståndet mellan nuet och det gamla lifvet i
Blunderstone, som tycktes ligga i ett omäjtligt fjärran, samt täckelset, som för alltid fallit öfver mitt lif h'os
Murdstone & Grinby. Det täckelset har sedan dess aldrig blifvit lyft af någon. Själf har jag i denna berättelse med
tveksam hand dragit undan det ett ögonblick och sedan låtit det falla. Minnet af det lifvet är belastadt med så
mycken smärta, med så mycket själslidande ochfbrist på hopp, att jag (aldrig ens haft mod att undersöka hur
länge jag var dömd att föra det. Om det var ett år eller mera eller kanske mindre, vet jag inte. Diet enda jag vet
jär, att det varit och upphört att vara, och' att jag Skrifvit om det och sedan affär-dat det.

KAP. XV.

Jag börjar på nytt.

Mr. Dick och jag blefvo snart de allra bästa vänner, och efter slutadt dagsarbete gingo vi ofta ut tillsammans för
att släppa upp den stora draken. Hvarenda dag sysselsatte han sig länge med memo-rialet, men hur träget han än
arbetade, kom han aldrig ur fläcken med det, ty förr eller senare smög sig alltid kung Gari den förste in i det, och
då kastades det undan, och ett annat börjades. Det tålamod och aldrig sviktande hopp, hvarmed han bar dessa
ständiga missräkningar, den svaga förnimmelse han hade af att det var någonting på tok med kung Carl den
förste, de lama försök han gjorde att utestänga honom och den tvärsäkerhet, hvarmed han ändå kom in och
förvred hela memorialet, gjorde ett djupt intryck på mig. Hvad mr. Dick trodda att memorialet skulle
åstadkomma, om det blef fullbordadt, hvart han tänkte sända det och hvad han ansåg, att det kunde utverka, det
stod nog lika oklart för honom som för alla andra. Han behöfde för resten inte alls besvära sig med dylika frågor,
ty om någonting under solen kunde anses säkert, så var det att memorialet aldrig skulle bli färdigt.

Jag tyckte, att det var riktigt rörande att se honom och draken, då denna kommit högt upp i lufteil. Hvad han sagt
mig inne i sitt rum angående sin tro, att draken utspridde de idéer, som i skrift voro fast-klistrade på den, och som
ej voro annat än förolyckade memorial, så är det visst möjligt, att han stundom öfverlämnade sig åt den
inbillningen; men inte gjorde han det då han var ute i det fria, då, han följde dess flykt mot höjden och kände hur
den drog och ryckte i hans hand. Aldrig såg han så lugn och lycklig ut som då. I min barnsliga fantasi gjorde jag
upp för mig, då jag om aftonen satt bredvid honom på en grön sluttning och såg honom med blicken följa draken
i den stilla luften, att den lyfte hans sinne från dess förvirring och bar det upp till höjden. Då han vefvade in
snöret, och den sänkte sig mer och mer från det sköna ljuset, tills den fladdrade på marken och låg där som
någonting dödt, tycktes han så småningom vakna upp ur en dröm; och jag minns, att jag sett honom taga upp den
och se sig omkring helt förvirrad, som om de båda fallit264

ned tillsammans, och jag beklagade honom af hela mitt hjärta.

Under det att jag gjorde framsteg i vänskap och förtrolighet med mr. Dick, gick jag icke baklänges i min sträfva
vän, min tants ynnest. Hon kände sig så vänligt stämd mot mig, att hon efter några veckor förkortade mitt
adoptivnamn Trotwood till Trot och kom mig att hoppas, att i händelse jag fortfor som jag börjat, skulle jag i
hennes tillgifvenhet en gång likställas med min syster, Betsey Trotwood.

»Trot», sade min tant en afton, då brädspelet som vanligt blifvit framsatt åt henne och mr. Dick, ^>vi få inte
glömma din uppfostran.»

Detta var sdet enda, som oroat mig, och jag blef alldeles förtjust, då hon bragte saken på tal.



»Skulle du vilja sättas i skola i Canterbury ?» frågade min tant.

Jag svarade, att det skulle jag mycket gärna vilja, ty, staden låg ju så nära till.

»|G|odt»^ sa,d,e min tant, »skulle du vilja fara dit i morgon?»

Som jag ej var obekant med min tants raska vändningar, blef jag icke förvånad öfver förslagets plötslighet utan
svarade ja.

»Godt», upprepade min tant. »Janet, beställ gråa ponnyn och schäsen till i morgon klockan tio, och packa in
master Trot woods kläder i kväll.»

Jag var öfverlycklig, då jag hörde henne utfärda dessa befallningar, men jag förebrådde mig min själf-viskhet, då
jag såg hvilken verkan de hade på mr. Dick, som blef så ledsen öfver att vi skulle skiljas, och som i följd däraf
spelade så illa, att min tant, efter att flera gånger ha slagit honom på knogarna med tärningsbägaren, sköt undan
brädspelet och vägrade att fortsätta partiet. Han lyste dock upp igen, då han fick höra af min tant, att jag ibland
skulle komma hem på söndagarna, och att han ibland kunde fara och hälsa på mig om onsdagarna, och han
lofvade att han, för att fira dessa tillfällen skulle göra en drake, hvars proportioner vida öfverträffade den265

han hade nu. På morgonen var han åter nedslagen och skulle gärna velat trösta sig med att gifva mig alla de
pengar han ägde och hade, så väl guld som silfver, om inte min tant trädt emellan och begränsat gåfvan till fem
shilling, hvilken summa på hans enträgna begäran höjdes till tio. Vi skildes åt vid trädgårdsgrinden på det allra
vänskapsfullaste sätt, och mr. Dick gick ej in i byggningen, förrän min tant kört så långt, att han inte kunde se
mig från grinden.

Min tant, som var absolut likgiltig för den allmänna meningen, körde med mästarehand ponnyn genom Dover,
sittande högt och stelt som en yrkes-kusk, skarpt iakttagande djurets alla rörelser och fast besluten att icke i något
låta det få sin vilja fram. När vi kommo ut på landsvägen, var hon dock icke fullt så sträng, och när hon gaf mig
en blick, där jag satt bredvid henne nere i en dal af kuddar, frågade hjon mig, om jag kände mig lycklig.

»Ja, tack tant, mycket lycklig», svarade jag.

Hon syntes mycket nöjd med svaret, och som båda hennes händer voro upptagna, klappade hon mig på hufvudet
med piskskaftet.

»Är det en stor skola, tant?» frågade jag.

»Det vet jag verkligen inte», svarade min tant. »Först skola vi fara till mr. Wickfields.»

»Håller han skola?» frågade jag.

»Nej, Trot», sade min tant, »han har kontor.»

Som min tant icke sade någonting mera om mr. Wickfield, begärde jag icke några vidare upplysningar om
honom, utan vi samtalade om andra ämnen tills vi kommo till Canterbury, där det var torgdag, och min tant
följaktligen hade godt tillfälle att låta gråa ponnyn slingra sig fram mellan kärror, korgar, grönsaker och
kramvarubord. Ofta undgingo vi med knapp nöd att köra fast, och detta ådrog oss åtskilligt tilltal — icke alltid
smickrande — af de kringstående; men min tant skötte tömmarna utan att låta sig bekomma, och jag tror, att hon
med samma köld skulle banat sig väg genom fiendeland.

Till sist stannade vi utanför ett gammalt hus,266

som sköt fram på gatan, ett hus med breda, låga gallerfönster, som sköto fram än mera, och med balkar med
utstående snidade hufvud på ändarna, så att jag tyckte det såg ut som om hiela fönstret böjt sig framåt och
försökt att se efter, hvilka som gingo på deni smala trottoaren därnedanför. Det var så rent, att det kunde kallas
fläckfritt. Den gammalmodiga mässingsportklappen på den låga hvälfda porten, sirad med !girlander af snidade
frukter och blommor, blänkte som en stjärna; de båda stentrappstegen, som ledde till porten, voro så hvita sam
om de täckts af hvitt linne; och alla vinklar och vrår, sniderier och ornament, egendomliga små glasrutor och än



egendomligare fönsterinfattningar voro, ehuru sä gamla som gatan, så rena som en nyfallen snö på kullarna.

Då schäsen stannade utanför porten och min blick forskande riktades på byggningen, fick jag se ett spöklikt
ansikte visa sig i ett litet fönster i bottenvåningen — i ett litet rundt torn, som bildade en sida af huset — och åter
hastigt försvinna. Den låga hvälfda porten öppnades strax därefter och uppenbarade samma ansikte. Det var lika
spöklikt nu som det förefallit i fönstret, ehuru i själfva hudfärgen ingick den rödaktiga skiftning, som man ibland
finner hos rödhåriga personer. Och det tillhörde en rödhårig person, en femtonårig yngling, efter hvad jag nu kan
räkna ut, men som föreföll mycket äldre och hvars hår var tätt afstubbadt. Några ögonbryn hade han knappt,
ögonhår saknade han alldeles, och hans ögon Voro rödbruna — så oskyddade och oskuggade, att jag minns att
jag undrade, hur han kunde somna. Han Var hiögaxlad och knotigt växt, klädd i anständigt svart med en smal
hvit halsduk. Rocken var knäppt ända upp till halsen; hans händer voro långa, magra, benrangelsartade, hvilket
jag särskildt fäste mig vid, då han stod framför ponnyn och gned sig om hakan, under det att han såg upp till oss i
schäsen.

»Är mr. Wickfield hemma, Uriah Heep?» frågade min tant.

»Mr. Wickfield ar hemma, madame», sade Uriah269

Heep, ^om ni vill vara god och gå in», och han pekade tned sin långa hand åt det rum han menade.

Vi stego af, och lämnande honom kvar att hålla ponnyn, |gingo vi in i ett långt, lågt rum med utsikt åt gatan, och
genom fönstret uppfångade jag i förbifarten en skymt af Uriah Heep, som stod och andades in i hästens näsborrar
samt strax därpå satte handen för dem, som om han hållit på med någon trollkonst. På väggen midt emot den
höga spisen syntes två porträtt: det ena af en herre med grått hår — ehuru visst icke gammal — och svarta
ögonbryn, som satt och granskade några handlingar, det andra iaf en dam med ett ljuft och lugnt ansiktsuttryck,
som satt och såg på mig.

Jag tror, att jag såg mig om efter Uriahs portr att, då en dörr i rummets bortre ända öppnades, och, en herre steg
in, vid hvars åsyn jag åter vände blicken till det förstnämnda porträttet för att försäkra mig om, att det inte trädt
ut ur sin ram. Det satt emellertid kvar, och då herrn kom fram i dagern, såg jag, att han var några år äldre nu än
då han låtit måla af sig.

»Miss Betsey Trotwood», sade denna herre, »vill ni vara god och stiga in. Jag var upptagen för stunden, men ni
ursäktar nog, att jag har brådtom. Ni känner min bevekelsegrund. Jag har bara en sådan i lifvet.»

Miss Betsey tackade honom, och vi gingo in i hans rum, hvilket var möbleradt som kontor med böcker, papper,
blecklådor och annat sådant. Det hade utsikt åt trädgården, och ett kassaskåp af järn var Jnmuradt i väggen, så
omedelbart ofvanför spishyllan att jag, då jag satte mig ned, undrade, hur sotarne kunde komma om det, nar de
skulle upp i skorstenen.

»Nåå, miss Trotwood», sade mr. Wickfield, ty jag upptäckte snart att det var han, och att han var jurist och
uppsyningsman öfver vissa gods, tillhöriga en rik herreman i grefskapet, »Hvad blåser det för en268

vind, som för er hit? Inte någon dålig vind, hoppas jag?»

»Nej», svarade min tant, »det är inte fråga om någon process.»

»Pet var bra det, madame», sade mr. Wickfield. »Alla andra frågor äro bättre.»

Hans här var nu alldeles hvitt, fastän ögonbrynen fortfarande voro svarta. Han hade ett mycket behagligt
utseende och var i mitt tycke vacker. Hans hy utmärkte sig för ett visst djup i färgen, som jag under Peggottys
ledning sedan länge lärt mig att sammanställa med portvin; samma slags tecken fann jag i rösten, och jag tillskref
hans korpulens samma anledning. Han var mycket väl klädd i blå röck, randig väst och nankinspantalonger, och
hans fina, med krås försedda skjorta jämte hans kammarduks-halsduk sågo så ovanligt lena och hvita ut, att de
ledde min lifliga fantasi till dunet på svanens bröst.

»Det här är min systerson», sade min tant.



»Jag visste inte, att ni hade någon sådan, miss Tro t wood», sade mr. Wickfield.

»Min systersons son, vill jag saga», anmärkte min tant.

>>Sannerligen jag visste, att ni hade någon sådan heller», sade mr. Wickfield.

»Jag har adopterat honom», sade min tant med en handrörelse, som antydde, att hans kännedom eller okunnighet
om denna sak kvittade henne lika, »och jag har fört hit honom för att sätta honom i en skola, där han blir riktigt
väl undervisad och väl behandlad. Säg mig nu hvar en sådan skola finns och hvad den kallas, och berätta allt
möjligt om den.»

»Innan jag kan ge er ett lämpligt råd», sade mr. Wickfield, »kommer jag med min vanliga fråga. Hvilken
bevekelsegrund har ni?»

»Må f-n ta karlen!» utbrast min tant. »Alltid kommer han och letar efter bevekelsegrunder, då de ligga i öppen
dag. Naturligtvis ät den att göra gossen till en lycklig och nyttig människa.»

»Bevekelsegrunden är nog af blandad natur, an-269

tar jag», sade mr. Wickfield, i det han skakade på hufvudet och log misstroget.

»Jag orkar inte höra talas om blandad natur!» förklarade min tant. »Själf påstår ni, att ni i allt ert görande och
låtande drifves af en enda bevekelsegrund. Inte tror ni väl, att ni är den enda här i världen, som spelar rent spel?»

»Nej, men se jag har bara en enda bevekelsegrund i lifvet, miss Trotwood», gentog han leende. »Andra
människor ha dussin-, tjog- och hundratals. Jag har bara en. Det ßx hela skillnaden. Men det hör egentlig-en inte
hit. Bästa skolan ? Hvilken än er bevekelsegrund må vara, så vill ni ha reda på den bästa skolan ?»

Min tant nickade bifall.

»I den bästa vi ha», sade mr. Wickfield eftertänksamt, »kunde er systerson inte bli inackorderad just nu.» 1 ' ;

»Men han kunde väl få bo någon annanstans?» föreslog min tant.

Mr. Wickfield ansåg det möjligt. Efter ett kort meningsbyte föreslog han att följa med min tant till skolan, så att
hon själf finge se och bedöma saken. Han ville också följa henne till ett par tre hus, där han trodde, att jag kunde
få bli inackorderad. Min tant gick in på förslaget, och sä skulle vi tre följas åt ut, då hän hejdade sig och sade:

»Vår lilla vän har torde möjligen ha någon bevekelsegrund, som kommer honom att göra invändningar mot dessa
anordningar. Det är visst bäst att låta honom stanna här?»

Min tant tycktes böjd att bestrida detta, men för att underlätta saken sade jag, att jag gärna blef kvar där jag var,
ojm de så funne för godt. Jag; återvände alltså till mr. Wickfields kontor, där jag slog mig ned i samma stol som
förut, i afvaktan på deras återkomst.

Det föll sig så, att denna stol stod midt emot en smal gång, som utmynnade i det lilla tornrum, där jag sett Uriah
Heeps bleka ansikte titta ut genom rutan. Uriah, som satt in ponnyn i ett när-beläget stall, arbetade nu i det
rummet vid sin pulpet, som upptill var försedd med en mässingsram att hänga upp papper på, och den handling
han afskref hängde där nu. Ehuru hans ansikte var vändt åt mig, trodde jag i början, att som papperet var emellan
oss, kunde han inte se mig; men då jag mera uppmärksamt blickade åt det hållet, upptäckte jag med ett visst
obehag, att hans sömnlösa ögon alltemellanåt tittade fram under papperet, likt tvenne röda solar, och förstulet
stirrade på mig minst en minut i taget, under det att hans penna löpte eller låtsade löpa lika raskt som någonsin.
Jag gjorde åtskilliga försök att komma ur vägen för dem — än steg jag upp på en stol för att betrakta en karta på
andra sidan af rummet, än fördjupade jag mig i en Kent-tidnings spalter — men de där ögonen drogo mig alltid
tillbaka igen, och närhelst jag såg åt de där båda röda solarna, voro de alltid i uppgående eller nedgående.

Till min glädje återkommo dock slutligen min tant och mr. Wickfield efter en tämligen lång bortovaro. De hade
icke rönt den framgång jag hoppats, ty ehuru skolan onekligen var förträfflig, hade min tant icke gillat något af
de föreslagna inackorderings-ställena.



»Det är då riktig otur», sade min tant. »Jag vet inte hur jag skall göra, Trot.»

»Det är verkligen otur», sade mr. Wickfield, »men jag skall saga er, miss Trotwood, hur ni skall göra.»,

»Hvad menar ni ?» frågade min tant.

»Låt er systerson tills vidare stanna här. Han är en stillsam gosse och kommer inte alls att störa mig. Det h[är
huset lämpar sig förträffligt för studier. Tyst som i ett kloster och nästan lika rymligt. Låt honom stanna här.»

Anbudet var nog i min tants smak, ehuru hon af finkänslighet tvekade att gå in på det. Äfven jag tyckte om det.

»Se så, miss Trotwood», sade mr. Wickfield. »Det finns ett sätt att komma ifrån alla svårigheter härvidlag.
Uppgörelsen är ju endast tillfällig. Om den271

inte befinnes lämplig eller inte öfverensstämmer med båda parternas bekvämlighet, så kan han flytta när som
helst. Under tiden kunna vi nog hitta på ett godt ställe för honom. Bestäm er emellertid för att tills vidare låta
honom vara här.»

»Jag är er mycket förbunden», sade min tant, »och jag ser, att det är han med; men —»

»Jag förstår hvad ni menar», utbrast mr. Wickfield. »Ni skall inte bli betungad med några öfverväldigande
vänskapsbevis, miss Trotwood. Ni skall få betala för honom, om ni vill. Vi skola inte bli alltför dyra, men om ni
så tycker, skall ni få betala.»

»I så fall», sade min tant, »minskas visserligen1 inte min förbindelse, men jag lämnar honom med glädje här.»

»Kom då och hälsa på min lilla hushållerska», sade mr. Wickfield.

Och så 'gingo vi uppför en underbar gammal trappa med en balustrad så bred, att vi nästan lika bekvämt kunnat
gå uppför den, och vi trädde in i en gammal mörk salong, upplyst genom de tre eller fyra sällsamma fönster, jag
beskådat från gatan. Fönstren voro försedda med ekbänkar, hvilkas virke tycktes hämtadt från samma träd som
golf ve ts glänsande plankor och de stora takbjälkarna. Det var ett vackert möbleradt rum med piano och med
möbler i lifligt rödt och grönt, samt åtskilliga blommor. Det tycktes bestå af idel vinklar och' vrår, och i hvar
vinkel och vrå fanns det något egendomligt litet bord eller ett skåp eller en bokhylla eller en soffa eller4 annat,
som kom mig att tänka, att just den platsen: var den trefligaste i hela rummet; men så fick jag se en annan, som
jag fann lika treflig, om ej tref-ligare. Allt bar samma prägel af lugn och renlighet, som kännetecknade husets
utsida.

Mr. Wickfield knackade på en dörr i ett hörn af den panelade väggen, och en flicka af ungefär min ålder kom
genast ut och kysste honom. På hennes ansikte igenkände jag strax det lugna och ljufva uttryck, som
karakteriserat damporträttet jag sett där-272

nere. Det tedde sig för min fantasi som om porträttet vuxit till kvinna och originalet förblifvit barn. Ehuru hermes
ansikte var gladt och lyckligt, hvilade öfver det och öfver henne ett lugn — en stilla, god, fridfull ande — som
jag aldrig glömt och aldrig kommer att glömma.

Det var hans lilla hushållerska, hans dotter Agnes, sade mr. Wickfield. Då jag hörde honom säga det och såg hur
han höll hennes hand, gissade jag, hvad som var hans lifs enda bevekelsegrund.

Hon bar vid sidan en liten korg med nycklar i och såg lit som den pålitligaste och klokaste lilla hushållerska det
gamla huset kunnat få. Hon lyssnade med en älskvärd min till hvad hennes far berättade henne om mig, och
sedan han slutat, föreslog hon min tant, att vi skulle gå upp och se mitt rum. Vi följdes alla åt; hon gick först, och
ett härligt gammalt rum var det, med ekbjälkar och små blyinfattade fönsterrutor äfven det, och den breda
balustraden följde trappan hela vägen.

Jag minns inte när eller hvar jag i min barndom såg ett måladt glasfönster i en kyrka. Motivet kommer jag inte
heller ihåg. Men jag vet, att då jag såg henne vända sig om i den gamla trappans allvarsfulla dager och stå
däruppe och vänta på oss, tänkte jag på det fönstret och sammanställde sedan alltid något af dess lugna klarhet



med Agnes Wickfield.

Min tant var lika belåten som jag med hur jag skulle få det, och glada och nöjda gingo vi åter ned i salongen.
Som hon inte ville höra talas om att stanna till middagen, af fruktan för att icke hinna hem med ponnyn innan det
blef mörkt, och som jag förmodar, att mr. Wickfield kände henne för väl för att söka öfvertala henne, bar man in
litet frukost till henne, och Agnes återvände till sin guvernant, mr. Wickfield till sitt kontor, så att vi utan tvång
kunde säga hvarandra farväl.

Hon sade mig, att mr. Wickfield skulle ordna allt för mig, så att jag inte kom att sakna något,273

och så gaf hon mig de vänligaste ord och de bästa råd.

»Trot», sade min tant, »blif till heder för dig själf, för mig och mr. Dick, och Gud vare med dig!»

Jag var mycket rörd, kunde bara tacka henne gång på gång och skicka hälsningar till mr. Dick.

»Var aldrig småaktig på något sätt», sade min tant, »var aldrig falsk, aldrig grym. Undvik dessa tre fel, Tröt, och
jag hoppas det bästa för dig.»

Jag lofvade henne så godt jag kunde, att jag aldrig skulle missbruka hennes godhet eller glömma hennes
varningar.

»Nu är ponnyn framme», sade min tant, »och jag måste ge mig af. Stanna du här.»

Med dessa ord omfamnade hon mig hastigt och gick ut, stängande dörren efter sig. I början häpnade jag fästan
öfver det hastiga afskedet och fruktade, att jag väckt hennes misshag, men då jag tittade utåt gatan och såg hur
nedstämd hon var, då hon katte sig i schäsen och körde bort utan att se uppåt fönstret, förstod jag henne bättre
och gjorde henne inte längre denna orättvisa.

Klockan fem, mr. Wickfields middagstimme, hade jia]g åter fattat mod och var färdig att handtera knif och
gaffel. Det var ej dukadt för mer än två, men Agnes kom in i salongen före middagen, gick ned med sin far och
satt midt emot honom vid bordet. Jag tror knappt han kunnat äta middag utan hennes sällskap.

Vi sutto inte kvar därnere efter middagen utan återvände till salongen, där Agnes i en liten treflig vrå hade ställt
fram glas och en karaffin med portvin åt sin far. Jag tror, att vinet för honom mist sin arom, om det ställts fram af
andra händer än hennes.

Och där satt han och drack sitt vin, och det inte så litet ändå, i två timmar, under det att Agnes spelade piano,
arbetade och talade med honom och mig. För det mesta var han glad och skämtade med loss, men ibland hvilade
hans öga på henne, han blef tankfull och tystnade. Jag tyckte mig märka, att
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hion genast blef Varse när så var och kryade upp honom med en fråga eller en smekning. Då väcktes han ur sina
meditationer och drack mera vin.

Agnes lade på teet och serverade det, och efter tieet tillbringades tiden på samma sätt som efter middagen, tills
hon skulle gå till hvila, då hennes far slöt henne i sina armar och kysste henne. Sedan hon gått, sade han till att
det skulle tändas ljus på kontoret, och då gick äfven jag till sängs.

Men under aftonens lopp hade jag gått ned till porten och ett stycke framåt gatan för att än en gång betrakta de
gamla husen och domkyrkan och tänka på, hur jag under min vandring gått genom den gamla staden och utan att
veta det passerat samma hus, som jag nu bodde i. Då jag kom tillbaka, såg jag att Uriah Heep höll på att stänga
kontoret, och välvilligt stämd, som jag kände mig mot alla, gick jag in och sade några ord till honom och räckte
honom handen då vi skildes. Men o, hvad den handen var fuktig! Lika obehaglig att ta i som att se på! Jag
gnuggade min efteråt för att få den varm och gnugga bort hans.

Den handen var så motbjudande, att när jag kom upp på mitt rum, låg den fortfarande våt och kall på mitt minne.
Jag lutade mig ut genom fönstret, och då jag fick se ett af ansiktena, som prydde bal-karna, vändt åt mitt håll,



inbillade jag mig, att det var Uriah Heep, som på något sätt krånglat sig upp dit, och jag skyndade mig att stänga
fönstret.

KAP. XVI.

Jag har blifvit en ny gosse i mer än en mening.

Morgonen därpå, efter frukosten, började jag ånyo skollifvet. Åtföljd af mr. Wickfield, gick jag till skådeplatsen
för mina blifvande studier — en allvarsam 274
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byggning på en sluten gård i en lärd luft, som tycktes väl anstå dje råkor och kajor, som kommo ned frän
domkyrkans torn för att med klerikala låter vandra omkring på gräsplanen — och blef presenterad för min nya
lärare, doktor Strong.

Doktor Strong föreföll mig till utseendet nästan lika rostig som de höga järnstolparna och grindarna utanför
huset, och nästan lika stel och tung som de stora stenurnorna, hvilka flankerade dessa och voro uppställda med
regelbundna mellanrum på det röda tegelmuren rundt kring gården — ett slags förstoradt kägelspel för Tiden att
öfva sin färdighet på. Han satt i sitt bibliotek — jag menar nu doktor Strong — med icke synnerligen väl borstade
kläder och icke synnerligen väl kammadt hår; hans knäspännen voro öppna, hans långa svarta damasker
oknäppta, och hans skor stodo och gapade som ett par hålor på spi-selmattan. Riktande på mig ett par glanslösa
ögon, som påminde mig om en gammal blind häst, som brukade gå och beta och snubbla på grafvarna på
Blunderstones kyrkogård, sade han, att det gladde honom att se mig, och så räckte han mig sin hand,, som jag
inte visste hvad jag skulle göra med och som ingenting gjorde själf.

Vid sitt arbete, ej långt från doktor Strong, satt emellertid en vacker ung dam, som han kallade Annie, och som
jag tog för hans dotter. Hon räddade mig ur min förlägenhet genom att falla på knä bredvid doktorn och sätta på
honom hans skor samt knäppa hans damasker, hvilket hon gjorde både villigt och fort. Sedan detta var gjort, och
vi skulle gå ut i skolsalen, blef jag mycket förvånad att höra mr. Wickfield, då han önskade henne en god
morgon, kalla henne »mrs. Strong», och jag undrade, om hon kunde vara doktor Strongs sonhustru eller möjligen
hans egen fru, då doktor Strong, sig själf ovetande, upplyste mig om saken.



»Hör nu, bäste Wickfield», sade han och stannade i en korridor med handen på min axel, »inte276

har ni val ännu kunnat finna någon passande anställning för min hustrus kusin ?»

»Nej», svarade mr. Wickfield, »det har jag inte gjort ännu.»

»Jag skulle önska, att det kunde ske så fort som möjligt, Wickfield», sade doktor Strong, »ty Jack Mal-don jär
fattig och går utan arbete — två onda ting, af hvilka än feämre ting kunna följa. Hur är det dr. Watts säger»,
tillade han och nickade i takt med citatet. »'Satan hittar än på ondt för fåfäng hand att göra\»

»Min bästa doktor», sade mr. Wickfield, »om dr. Watts rätt känt människorna, kunde han med lika mycken
sanning ha skrifvit: 'Satan hittar än på ondt för flitig hand att göra.' De strängt sysselsatta lämna nog också sitt
bidrag till det onda här i världen, lita på det. Hvad ha väl de män åstadkommit, som varit allra ifrigast att förtjäna
pengar och skaffa sig makt under de sista seklerna ? Månne intet ondt ?»

»Jag tror aldrig Jack Maldon blir så synnerligen ifrig att förskaffa sig någondera delen», sade doktor Strong och
tog sig tankfullt om hakan.

»Det är nog möjligt», sade mr. Wickfield, »och1 då ni nu återkallar mig till frågan, ber jag om ursäkt för min
afvikelse. Nej, jag har ännu inte lyckats placera mr. Jack Maldon. Jag tror mig genomskåda ert skal», sade han
med någon tvekan, »och det försvårar ytterligare saken.»

»Mitt skäl», sade doktor Strong, »är att jag gärna vill skaffa en lämplig befattning åt Annies kusin och forne
lekkamrat.»

»Ja, jag vet det», sade mr. Wickfield, »här hemma eller i utlandet.»

»Ja Visst», svarade doktorn, synbart förvånad öfver att den andre iså starkt betonade de orden. »Här hemma eller
i utlandet.»

»Det var ju ert eget uttryck», sade mr. Wickfield, »Eller i utlandet.»

»Som ni säger», svarade doktorn. »Som ni säger. Det ena eller det andra.»277

»Det ena eller det andra? Föredrar ni inte ettdera?» frågade mr. Wickfield.

»Nej», sade doktorn.

»Nej?» upprepade mr. Wickfield med förvåning.

»Det är mig alldeles likgiltigt.»

»Har ni inte något skäl att föredraga utlandet?»

»Nej», svarade åter doktorn.

»Det är min plikt att tro er, och jag tror er naturligtvis», sade mr. Wickfield. »Det skulle betydligt ha förenklat
mitt uppdrag, om jag vetat detta förut, men jag tillstår, att jag hade en annan uppfattning.»

Doktor Strong såg på honom med ett undrande och pröfvande uttryck, som dock nästan strax öfvergick till ett
leende, som mycket uppmuntrade mig, ty det var så välvilligt och mildt på samma gång som okonstladt. Hela
hans sätt hade, sedan man trängt igenom lärdomens och tänkandets yttre isskorpa, någonting särdeles
tilldragande och hoppgifvande för en ung skolgosse, sådan som jag. Upprepande sina »nej» och »det är mig
alldeles likgiltigt» med mera i den vägen, lunkade doktor Strong med en underlig, ojämn gång framför oss, och
vi följde efter. Jag märkte, att mr. Wickfield såg allvarsam ut och' skakade pä hufvudet, fastän han ej' trodde, att
jag såg det.

Skolrummet var en ganska stor sal på husets tystaste sida, med utsikt öfver ett halft dussin imponerande urnor
jämte en gammal inhägnad, doktorn tillhörig trädgård, där persikorna mognade på den soliga sö|dermuren. Där
stodo två väldiga aloer i baljor på gräset utanför fönstren, och dess plantors breda, hårda blad, soim sågo ut som
om de varit af måladt järnbleck, ha sedan alltid för mig tett sig som symboler af tystnad och afskildhet. Omkring



tjugufem gossar voro flitigt sysselsatta med sina böcker, när vi kommo in, men de reste sig för att hälsa på
doktorn och förblefvo stående, när de sågo mr. Wickfield och mig.

»En ny gosse, mina unga herrar», sade doktorn. »Trotwood Copperfield.»278

Primus i skolan, en gosse vid namn Adams, lämnade då sin plats för att hälsa mig välkommen. Han säg ut som
en ung präst i sin hvita halsduk, men han var mycket vänlig och glad, anvisade mig min plats och presenterade
mig för lärarne på ett så förekommande sätt, att det, om något, var ägnadt att ingifva mig mod.

Det föreföll mig likväl så länge sedan jag varit bland sådana gossar eller med några kamrater af min egen ålder,
utom Mick Walker och Mjölig Potatis, att jag kände mig mera bortkommen än jag känt mig i mitt hela lif. Jag var
så medveten om att ha bevittnat tilldragelser, om hvilka de ej kunde ha någon kännedom, och att ha förvärfvat
erfarenheter, främmande för min ålder, mitt utseende och min ställning såsom en af dem, att jag nästan ansåg det
som ett bedrägeri att uppträda som en vanlig liten iskolgosse. Under Murdstone & Grinbytiden, hur kort eller
lång den än var, hade jag så vant mig ifrån alla gosslekar och all idrott, att jag visste med mig, att jag skulle vara
tafatt och otymplig i de allra vanligaste sådana ting. Hvad jag en gång kunnat hade så glidit ifrån mig under det
dagliga lifvets slit och släp, att då jag nu förhördes, kunde jag rakt ingenting utan sattes i skolans lägsta klass.
Men ehuru det grämde mig, att jag saknade öfning i lekar och äfven boklig kunskap, plågades jag ofantligt
mycket mera af den tanken, att jag genom hvad jag kunde och visste var mycket mera skild från mina kamrater
än genom hvad jag icke kunde. Jag grubblade på hvad de skulle tänka, om de finge reda på min nära bekantskap
med King's Bench-fängelset. Fanns det något hos mig som mot min vilja kunde uppenbara mina mått och steg i
förhållande till familjen Micawber, mina besök hos pantlånaren, försäljningarna, festmåltiderna? Tänk om någon
af gossarna sett mig vandra genom Canterbury, trött och trasig, och nu kände igen mig. Hvad skulle väl de, som
så litet frågade efter en penningutgift, säga om de visste, hur jag vändt på slantarna för279

att få dem att räcka till den portion korf och öl eller den puddingskifva, som utgjort min middag? Hur skulle väl
de, som så föga kände till Londons lif och Londons gator, bedöma mig, om de upptäckte, hur förtrogen jag var
och blygdes att vara med åtskilliga af bådaderas allra lumpnaste sidor ? Allt detta upptog mig till den grad första
dagen af min vistelse i doktor Strongs skola, att jag kände mig osäker på hvarje min blick, hvarje min rörelse,
visade mig fåordig och tystlåten så ofta jag tilltalades af någon af mina nya skolkamrater och skyndade bort i
samma minut lektionerna slutade för dagen, rädd att blottställa mig genom mina svar på en eller annan vänlig
anmarkning.

Men sådan var andan, som gjorde sig gällande i mr. Wickfields hus, att när jag med mina nya skolböcker under
armen knackade på där, började jag känna hur min oro stillades. Då jag gick upp till mitt luftiga gamla rum,
tycktes trappans allvarsamma skugga falla öfver mina tvifvel och farhågor och göra det förflutna mindre tydligt.
Jag satt där och läste på mina läxor — skolan slutade klockan tre — tills middagstimmen kom, och då gick jag
ned med godt hopp om att kunna bli en någorlunda hygglig gosse än.

Agnes var i salongen och väntade på sin far, som blifvit kvarhållen på kontoret. Hon kom emot mig med sitt
intagande leende och frågade, hvad jag tyckte om skolan. Jag svarade, att jag trodde jag skulle komma att tycka
mycket om den, men att jag i början kände mig litet främmande där.

»Du har väl aldrig gått i skola?» sade jag.

»Jo visst. Hvarenda dag.»

»Ja, men du menar väl här hemma hos dig?»

»Pappa kunde inte undvara mig», svarade hon och skakade hufvudet. »Hans hushållerska måste vara i hans hus,
det förstår du väl.»

»Han håller säkert mycket af dig», sade jag.

Hon nickade och gick till dörren för att höra efter, om han Inte kom, så att hon kunde möta honom i282



trappan. Men som han ej hördes af, kom hon tillbaka.

»Mamma dog, när jag föddes», sade hon på sitt stillsamma sätt. »Jag känner henne bara af porträttet därnere. Jag
såg, att du betraktade det i går. Gissade du hvem det föreställde?»

Jag svarade, att jag gjort det, för att det var sa likt henne själf.

»Det säger pappa med», sade Agnes helt förnöjd. »Men hör I Nu kommer pappa!»

Hennes klara, lugna ansikte lyste upp af glädje, dä hon gick emot honom, och då de kommo in hand i hand. Han
hälsade hjärtligt på mig och sade, att jag nog skulle känna mig lycklig under doktor Strongs ledning, ty han var
en så god människa.

»Det kan väl hända, ehuru jag inte vet det», sade frir. Wickfield, »att det finns personer, som missbruka hans
godhet. Gör aldrig det, Trotwood, i något afseende. Han är den minst misstänksamma man i världen, och om nu
detta är ett fel eller en förtjänst, bör man likväl fästa afseende därvid i alla förhandlingar med doktorn, så väl
stora som små.»

Han talade, så föreföll det mig, som om han varit trött eller missnöjd med något, men jag fäste mig just inte
därvid, ty det anmäldes, att middagen var serverad, och vi gingo ned och intogo samma platser som föregående
dag.

Knappt hade vi gjort det, förrän Uriah Heep stack in sitt röda hufvud och sin slankiga hand genom dörren och
sade:

»Mr. Maldon är här och ber att få tala ett ord med er, sir.»

»Mr. Maldon har alldeles nyss lämnat mig», sade hans principal.

»Ja, sir, men mr. Maldon har kommit tillbaka och ber att få lof att tala med er ett ord till», sade Uriah.

Under det att Uriah höll dörren öppen, såg han på mig och på Agnes och på maten och på tallrikarna och på
hvartenda föremål i rummet — så281

tyckte jag — och ändå var det som om han inte sett på någonting. Han låtsade hela tiden som om han
pliktskyldigast haft sina röda ögon riktade på sin principal.

»Ursäkta, men jag ville bara säga», inföll en röst bakom Uriah, då Uriahs hufvud sköts undan och ersattes af den
talandes, »jag ber om ursäkt att jag stör — att som jag inte tyckes ha något val, är det väl bäst att jag reser
utomlands, ju förr desto hellre. Min kusin Annie sade, då vi talade om saken, att hon tyckte om att ha sina vänner
inom räckhåll och inte i landsflykt, och gamle doktorn —»

»Menar ni doktor Strong?» sade mr. Wickfield strängt. i t i i ; ! i

»Ja, visst menar jag doktor Strong», förklarade den andre. »Jag kallar honom gamle doktorn, och det kommer på
ett ut, det vet ni väl.»

»Det Vet jag i n t e», sade mr. Wickfield.

»Nå, så doktor Strong då», sade den andre, »doktor Strong var af samma mening, tyckte jag då. Men som det
efter ert sätt att behandla mig vill synas, att han ändrat åsikt, är intet annat att säga, än att ju fortare jag kommer i
väg, dess bättre är det. När man måste dyka ned i vattnet, tjänar det ingenting till att dröjande stå och huttra på
stranden.»

»Dröjsmålet skall härvidlag bli så kort som möjligt, mr. Maldon, det kan ni lita på», sade mr. Wickfield.

?>Jag tackar», sade den andre. »Jag är er mycket förbunden. Man skall inte se en gifven häst i mun', heter det,
:och det är ju inte vackert att göra dety men nog tror jag, att kusin Annie lätt kunnat ordna saken efter sitt eget
hufvud. Jag antar, att om Annie; bara sade till gamle doktorn —»

»Med andra ord, om mrs. Strong bara sade till sin man — förstår jag er rätt?» sade mr. Wickfield.



»Alldeles», återto|g den andre, »hon behöfde bara säga, att hon önskade att det och det skulle bli så och så, så
blefve det naturligtvis också.»

»Och hvarför är det så naturligt, mr. Maldon ?»282

frågade mr. Wickfield, som helt lugnt åt sin middag.

»Jo, för att Annie är en förtjusande ung flicka, och gamle doktorn — doktor Strong, vill jag säga — är inte en
fullt lika förtjusande ung gosse», sade mr. Maldon och skrattade. »Jag vill inte stöta någon för hufvudet, mr.
Wickfield, men nog tycker jag, att det är rätt och billigt att någon slags ersättning gifves i ett sådant äktenskap.»

»Ersättning åt hustrun, vill ni säga, sir?» frågade mr. Wickfield strängt.

»Ja, åt hustrun, sir», svarade mr. Maldon och skrattade. Men som han ej kunde undgå att märka, att mr,
Wickfield fortfor att lika lugn och oberörd som förut äta sin middag utan att ändra en min, tillade han:

»Nu har jag emellertid sagt, hvad jag vände om för att säga, och ber än en gång om ursäkt, för att jag stör.
Naturligtvis rättar jag mig efter era föreskrifter och anser att saken göres upp uteslutande) mellan er och mig,
utan att behöfva hänskjutas till doktorns.»

»Har ini ätit middag?» frågade mr. Wickfield och gjorde med handen en rörelse åt bordet.

»Nej tack, jag skall äta middag hos kusin Annie», sade mr. Maldon. »Farväl!»

Utan att resa sig upp såg mr. Wickfield efter honom, då han gick. En något ytlig ung herre, tänkte jag, med ett
vackert ansikte, lätthet att tala och ett själfsäkert, djärft utseende. Det var första gången; jag såg mr. Jack Maldon,
som jag inte väntat mig att få se så snart, då jag på morgonen hört doktor Strong tala om honom.

Efter middagen gingo vi upp i salongen igen, där allt försiggick på samma sätt som dagen förut. Agnes ställde
fram glasen och karaffinen i samma hörn, och mr. Wickfield slog sig ned att dricka, och drack ganska mycket.
Agnes spelade piano för honom, isatte sig bredvid honom och arbetade och pratade samt spelade några partier
domino med mig. Ganska tidigt serverade hon teet, och då jag sedan gick upp efter mina böcker, bläddrade hon i
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och talade om för mig hur långt hon hade läst — hvilket ej var litet, fastän hon påstod det själf — samt visade
mig biästa sättet att läsa och förstå dem. Då jag skrifver dessa ord, ser jag henne för mig med hennes blygsamma,
jämna, stilla sätt, och jag hör hennes vackra, lugna röst. Det alltigenom goda inflytande, som hon längre fram
hade öfver mig, började redan att sänka sig öfver mitt bröst. Jag älskar lilla . Em'ly och jag älskar icke Agnes —
nej, inte alls på det viset — men jag känner, att där Agnes är, där är 'det godhet, frid och sanning, och så faller det
där målade kyrkfönstrets milda ljus, som jag såg för så läingte sedan, alltid öfver henne och äfven öfver mig, då
jag är i hennes närhet, liksom öfver hela hennes omgifning.

Då tiden var inne att hon skulle gå till hvila och Mon aflägsnat sig, räckte jag min hand åt mr. Wickfield och
tänkte också gå. Men han höll mig kvar och sade: »Hvilket vill du helst, Trotwood, stanna hos oss eller flytta till
andra ?»

»Helst stanna», svarade jag genast.

»Är du säker pä det?»

»Ja visst, om jag får.»

»Men det är ett tråkigt lif här, fruktar jag, min gosse», sade han.

»Inte tråkigare för mig än för Agnes, sir. Inte alls tråkigt!»

»Än för Agnes», upprepade han och gick långsamt fram till den stora spisen, som han stannade vid och stödde
sig mot. »Än för Agnes!»

Den aftonen hade han — åtminstone inbillade jag mlig det — druckit så mycket vin, att hans ögon blifvit



blodsprängda. Inte för att jag kunde se dem nu, ty de voro sänkta och skuggades af hans hand, men en stund förut
hade jag gifvit akt på dem.

»Jag undrar just», mumlade han, »om min Agnes inte tröttnar på mig. Jag skulle aldrig kunna tröttna på henne,
men det är belt olika det — helt olika.»

Han talade för sig själf, icke till mig, och jag teg därför.284

»Ett tråkigt gammalt hus», sade han, »och ett enformigt lif; men jag måste ha henne i min närhet. Om tanken att
jag skulle kunna dö och lämna min älskling, eller att min älskling skulle dö och lämna mig, likt en hemsk1
skugga kommer och förbittrar mina lyckligaste stunder och inte kan dränkas annat än i —»

Han uttalade icke ordet, men gick långsamt bort till den plats, där han suttit, och utförde mekaniskt rörelsen att
slå i vin, ehuru karaffinen var tom, hvarefter han ställde denna ifrån sig och gick tillbaka till spisen.

»Om |det är svårt att härda ut, dä jag har henne hos mig», sade han|, »hur skulle det kännas, om hon vore borta?
Nej', nej, nej. Det kan jag inte underkasta mig.»

Han lutade sig mot spisen och försjönk i ett sådant grubbel, att jag inte visste, om jag borde riskera att störa
honom genom att afläsna mig eller helt tyst fetanna kvar, tills han vaknade ur sina drömmerier. Till sist rätade
han likväl upp sig och såg sig omkring i rummet, tills hans blick mötte min.

»Jaså, du vill stanna hos oss, Trotwood?» sade han i sin vanliga ton, som om han svarat på någonting jag nyss
sagt. »Det gläder mig. Vi ha båda nöje af ditt sällskap. Det är nyttigt för oss att ha dig här. Nyttigt för mig, nyttigt
för Agnes, måhända nyttigt för oss alla.»

»Ja, nog är det bra för mig, sir», sade jag. »Jag är så glad, att jag får vara här.»

»D|et låter godt, min gosse», sade mr. Wickfield. »Så länge du är glad att få vara här, får du stanna här.» Han gaf
mig handen på det och klappade mig på ryggen och sade, att om jag hade något iäxarbete för mig om kvällarna,
sedan Agnes lämnat oss, eller om jag ville läsa för mitt nöjes skull, sä fick' jag gärna komma in i hans rum, när
han var hemma och jag ville ha sällskap, och sitta hos honom. Jag tackade honom för denna hans omtanke, och
då han kort därefter gick ned, och jag inte var trött, så gick också285

jag ned med en bok i handen för att under en halftimme begagna mig af hans tillåtelse.

Men som jag såg, att det brann ljus i det lilla runda kontorsrummet och genast kände mig dragen till Uriah Heep,
som öfvade ett slags tjuskraft på mig, gick jag i stället in till honom. Jag fann Uriah läsandø i en stor tjock bok
med en så påfallande uppmärksamhet, att hans magra pekfinger följde hvar rad han läste och lämnade fuktiga
märken på sidan — åtminstone trodde jag det — som om en snigel krupit fram där.

»Ni arbetar sent i afton, Uriah», sade jag.

»Ja, master Copperfield», sade Uriah.

Då jag klättrade upp på stolen midt emot för att med större lätthet kunna tala med honom, märkte jag, att han icke
var mäktig ett leende, han kunde |bara draga ut munnen och åstadkomma två djupa veck på kinderna, ett på
hvardera sidan, som fingo förestalla ett sådant.

»Det här är inte kontorsarbete, master Copperfield», sade Uriah.

»Hvad är det då för arbete?» frågade jag.

»Jag utvidgar mitt juridiska vetande, master Copperfield», sade Uriah. »Jag går igenom Tidds handbok. O,
hvilken författare var inte Tidd, master Cop-field.»

Min stol var ett sådant vakttorn, att då jag efter detta utbrott af hänförelse såg honom fortsätta läsningen och
peka ut raderna med fingret, märkte jag, att hans näsborrar, som voro tunna och smala samt skarpt tecknade,
hade ett besynnerligt och mycket otrefligt sätt att vidga sig och att draga ihop sig, ja, (de tycktes blinka i stället
för hans ögon, som nästan aldrig blinkade.



»Ni är väl en riktigt stor lagkarl ?» sade jag, sedan jag sett på honom en stund.

»Jag, master Copperfield?» sade Uriah. »Ah nej, visst inte, jag är en mycket ringa person.»

Jag såg, att det inte var bara inbillning hos mig, det där om hans händer, ty han gned dem ofta mot hvarandra som
för att få dem torra och varma samt286

torkade dem dessutom alltemellanåt helt omärkligt med näsduken.

»Nog vet jag mycket väl, att jag är den allra ringaste varelse på jorden», sade Uriah Heep, »man må jämföra mig
med hvem som helst. Min mor är också en mycket ringa varelse. Vi bo i ett ringa hem, master Copperfield, men
ha ändå mycket att vara tacksamma för. Min fars syssla var också ringa. Han var dödgräfvare.»

»Hvad är han nu?» frågade jag.

»Nu är han deltagare i den eviga saligheten, master Copperfield», sade Uriah Heep. »Men vi ha mycket att vara
tacksamma för. Hur tacksam bör jag inte vara för att jag får vistas hos mr. Wickfield!»

Jag frågade Uriah, om han varit hos mr. Wickfield länge.

»Jag har varit hos honom i inemot fyra år, master Copperfield», sade Uriah och slog igen boken, efter att noga ha
märkt stället där han slutat. »Sedan ett år efter min fars död. Hur mycket har jag inte! där att vara tacksam för !
Hur stora skäl har jagi inte att vara tacksam mot mr. Wickfield som lär upp mig i yrket, någonting som min mors
och mina egna mfedel ej medgifvit oss att bekosta själfva!»

»Nar så lärotiden är öfver, är ni väl en riktig jurist, eller hur?» sade jag.

»Med Guds hjälp är jag väl det, master Copperfield», sade Uriah.

»Kanhända in|går ni en vacker dag som kompanjon i mr. Wickfields affär», sade jag för att behaga honom, »och
då blir det Wickfield & Heep eller Heep f. d. Wickfield.»

»Ah nej, visst inte, master Copperfield», sade Uriah och skakade på hufvudet, »därtill är jag alltför ringa.»

Han var verkligen mycket lik det snidade ansiktet på balken utanför mitt fönster, då han satt där i sin ringhet och
sneglade åt sidan, med munnen dragen åt Öronen och med vecken i kinderna.

»Mr. Wickfield är en hiöigst förträfflig man, master Copperfield», sade Uriah. »Har ni känt honom287

länge, master Copperfield, så vet ni det bättre än jag kan säga er det.»

Jag svarade, att jag var öfvertygad om att hän var det, men att jag inte själf känt honom länge, fastän han var en
van till min tant.

»Åh, verkligen, master Copperfield», sade Uriah. »Er tant är e n älskvärd dam, master Copperfield.»,

Han hade ett sätt att vrida sig, då han ville gifva till känna sin förtjusning, som verkligen var mycket fult, och
som ledde min uppmärksamhet från den artighet han ägnat min tant till de ormlika slingringarna på hans hals och
kropp.

»En mycket intagande dam, master Copperfield!» sade Uriah Heep. »Hon beundrar mycket miss Agnes,-master
Copperfield, är det inte så?»

Jajg bejakade djärft denna fråga, fastän jag, Gud förlåte mig, alls intet visste om den saken.

»Och det |gör väl ni också, master Copperfield»^ sade Uriah. »Det är väl inte annat möjligt.»

»Alla måste väl beundra henne», svarade jag.

»Tack skall ni ha, master Copperfield», sade Uriah Heep, »tack för de orden. Det är så sant. Fastän jag är så
ringa, vet jag att det är s å sant. O, tack, tack, master Copperfield!»

I sina öfversvallande känslor vred han sig nu riktigt från stolen, och nedkommen från den, började, han göra sig



färdig att gå hem.

»Mor sitter nog och väntar mig», sade han bchj tog fram ett glåmigt fickur med uttryckslös urtafla, »och hon
börjar väl bli orolig, ty ser ni, master Copperfield, fastän vi äro ringa, äro vi mycket fästa vid hvarandra. Om ni
ville komma och hälsa på oss någon eftermiddag och dricka en kopp te i vår låga boning, skulle mor bli lika stolt
öfver besöket, hon som jag.»

Jag svarade, att jag gärna skulle komma.

»Tack, tack, master Copperfield», sade Uriah' och lade upp sin bok på en hylla. »Ni stannar väl här en tid, master
Copperfield?»288

Jag svarade, att jag troligen skulle få bo här så länge jag gick i skolan.

»Ah, verkligen!» .utbrast Uriah. »Jag antar, att ni blir den som till sist kommer in i affären, master Copperfield!»

Jag försäkrade, att jag inte hade någon tanke därpå, och att ingen för min räkning gjort upp någon sådan plan,
men Uriah vidblef att, trots alla mina försäkringar, gång på gång upprepa: »Ah jo, master Copperfield, det blir
no!g så ändå», och »åh jo, master Copperfield, det fgår nog därhän!» Då han ändtligen var färdig att för dagen
lämna kontoret, frågade hän mig, om jag hade någonting emot att han släckte ljuset, och då jag svarade nej,
släckte han det genast. Sedan han skakat hand med mig — hans hand kändes som en fisk i mörkret — öppnade
han porten helt litet och smög sig ut samt stängde den i lås, lämnandei mü|g att trefva mig tillbaka in i huset,
hvilket kostade åtskillig möda jämte ett fall öfver en stol. Detta var väl närmaste anledningen till, att jag drömde
om honom, som det föreföll mig, halfva natten, drömde bland annat, att han gifvit sig ut i mr. Peggottys hus på
en sjöröfvarexpedition med svart flagga i masttoppen, å |hvilken lästes »Tidds Handbok», under hvilket
diaboliska tecken han förde mig och lilla Em'ly till Spanska sjön för att dränka oss där.

Redan följande dagen minskades min oro då jag gäck till skolan, och så blef det bättre för hvar dag*, tills den
alldeles försvann, och inom mindre än fjorton idla|gar kände jag mig riktigt hemmastadd och lycklig bland mina
nya kamrater. Jag var ganska tafatt i lekarna, ganska efterblifven i studierna, men i förra hänseendet skulle vanan
förbättra mig, liksom jag hoppades, att trägen flit skulle göra det i det senare. Jaig arbetade därför ganska duktigt
både i lek och i allvar och fick mycket beröm. Det dröjde inte länge förrän lifvet hos Murdstone & Grinby
föreföll mig så främmande, att jag knappt trodde på det, under det att mitt nuvarande lif blef mig så välbekant, att
jag tyckte migi hä fört det länge.289

Doktor Strongs skola var alldeles förträfflig — så olik mr. Creakles som godt är olikt ondt. Den var insiktsfullt
och allvarligt ordnad enligt ett sundt system. I allt vädjades det till gossarnas hederskänsla och pålitlighet, och
man tog för afgjort, att de voro i besittning af dessa egenskaper, så vida de icke själfva bevisade sig sakna dem,
och denna metod åstadkom underverk. Vi kände alla, att vi hade del i skolans styrelse, och att det ålåg oss att
upprätthålla dess anseende och värdighet. Följaktligen fäste vi oss snart varmt vid den — säkert är, att jag gjorde
det, och jag vet ej att någon i detta afseende bildade ett undantag — och vi skötte läsningen med mycken flit för
att göra skolan heder. På de lediga stunderna hade vi muntra lekar och mycken frihet, men vi missbrukade den
icke, utan hade godt rykte i staden och drogo h]varken genom vårt uppträdande eller vårt sätt vanära öfver doktor
Strong och doktor Strongs gossar.

Nålgra af .'gossarna i de högsta klasserna voro inackorderade i doktorns hus, och genom dem fick jag i andra
|hland höra vissa enskildheter i doktorns historia, bland annat att han icke fullt ett år varit gift med den vackra
unga frun jag sett i hans rum, och som han gift sig med af kärlek, ty hon hade icke haft ett öre, men var rik på
fattiga släktingar, som, efter hvad gossarna påstodo, öfversvämmade doktorn;. Vidare berättade de, att doktorns
tankspridda sätt berodde på att han alltid letade efter grekiska rötter — någonting tsom jag i min oskuld och
okunnighet ansåg som en botanisk vurm hios doktorn, synnerligast som hän alltid stirrade på marken när han
gick. Till sist fick jag dock klart för mig, att det var ordrötter, och att de hade att göra med ett nytt lexikon, som
han hade under arbete. Adams, skolans primus, som var styf i matematik, hade, som jag fick höra, räknat ut hur
lång tid det skulle taga att få lexikonet färdigt, enligt doktorns plan och arbetssätt. Han ansåg, att det skulle vara



afslutadt på ett tusen sex hundra fyrtionio år, räknadt från doktorns sista, sextioandra födelsedag.

19. —- Dickens( David Copperfield,\290

Men doktorn själf var hela skolans afgud, och illa hade skolan varit sammansatt i annat fall, ty han var den
vänligaste man i världen och trodde alla om godt på ett sätt som bort röra själfva stenurnorna på muren, om de
haft något hjärta. När han vandrade fram och tillbaka på den del af gården, som gick utmed husets ena gafvel,
och kajorna och kråkorna sågo efter honom med hufvudet på sned, som om de vetat hur mycket slugare de voro
än han i allt hvad världslig visdom tillhörer — om det då lyckades någon lösdrifvare att komma tillräckligt nära
hans knarrande skor för att draga hans uppmärksamhet till första meningen af sin olyckshistoria, så gick den
lösdrifvaren i ett ohjälpligt rus under de närmaste två dagarna. Detta var så kändt i skolan, att så väl lärarne som
monitorerna gjorde allt för att genskjuta dessa landstrykare, ja, de brukade hoppa ut genom fönstren och jaga bort
dem från gården, innan doktorn märkt dem, och detta lyckades ibland, när de, honom ovetande, blott voro på
några alnars afstånd från den plats, där han lunkade af och an. Utom sitt eget herradöme och utan beskyddare, var
han i sanning ett får för alla klippare. Han hade varit färdig att knappa af sig damaskerna och ge bort dem, och
det var en historia, som vunnit burskap bland oss — på hvad grund vet jag verkligen inte, men jag har trott den i
så många år, att jag tror den än — att en kall vinterdag hade han verkligen gifvit sina damasker till en tiggerska,
som väckte en viss skandal bland grannarna, då hon sedan vandrade från dörr till dörr med ett vackert lindebarn
insvept i dessa plagg, hvilka alla kände igen, ty de voro lika allbekanta som domkyrkan i de kvarteren. Historien
förmälde, att den enda som icke kände igen dem var doktorn själf, som då det kort därefter skyltades med dem i
ett litet, tämligen illa beryktadt klädstånd, där sådana saker togos i utbyte mot brännvin, stannade han flera
gånger och betraktade dem med gillande min, som om han beundrat någon nyhet i mönstret och ansett dem
öfverträffa hans egna.291

Det var mycket behagligt att se doktorn tillsammans med hans vackra unga hustru. Han hade ett faderligt och
välvilligt sätt att visa henne sin tillgifvenhet, ioch redan detta vittnade om att han var en god man. Ofta såg jag
dem promenera tillsammans i trädgården, där persikorna växte, och ibland såg jag idem pä närmare håll i
biblioteket eller i förmaket. Det föreföll mig, som om hon var mycket rädd om doktorn och höll mycket af
honom, ehuru jag aldrig kunde finna, att hon hade något synnerligt intresse för lexikonet, af hvilket doktorn
alltid förde med sig några skrymmande och besvärliga fragment i fickorna eller hattkullen, som han antagligen
afhandlade med henne under promenaden.

Jag träffade ofta mrs. Strong, dels för att hön fattat tycke för mig den dag då jag presenterades för doktorn och
sedan alltid visat mig vänlighet och intresse, dels för att hon var mycket förtjust i Agnes och ofta hälsade på
hemma hos oss. Jag märkte dock alltid ett visst tvång mellan henne och mr. Wickfield. Det gick aldrig bort, och
hon tycktes vara rädd för honom. Om hon kom till oss på besök en afton, undvek hon alltid att låta honom följa
henne hem, utan skyndade i stället sin väg, åtföljd af mig. Och ibland, då vi tillsammans helt muntert ilade fram
öfver* domkyrkogården, mötte vi mr. Jack Maldon, som alltid blef förvånad, då han fick se oss.

Mrs. Strongs mor var en dam, som mycket roade mig. Hennes namn var mrs. Marldeham, men vi gossar plägade
kalla henne »gamla soldaten» på grund af hennes fältherretalang och den skicklighet, hvarmed hon förde hela
härar af släktingar mot doktor Strong. Hon var en liten dam med skarpa ögon, och då hon var i toalett, bar hon
alltid en och samma möjssa, som pryddes af några konstgjorda blommor och iett par fjärilar, som skulle låtsa
fladdra öfver blommorna. Vi hade på något sätt fått för oss, att denna mössa kommit från Frankrike och ej kunde
förskrifva sig från någon annan än denna konstförfarna nations händighet. Det enda jag med säkerhet vet om
mös-san är att den alltid- visade sig om aftnarna, hvarhelst mrs. Markleham visade sig, att den bars omkring till
vänliga samkväm i en indisk korg, att fjärilarna hade en förmåga att oaflåtligt darra, och att de, likt flitiga bin,
njöto af solskenet på doktor Strongs bekostnad.

Jag observerade ganska noga den gamla soldaten — vare det sagt utan vanvördnad — en afton, som blef
minnesvärd för mig genom något annat, jag skall berätta. Det gafs en liten fest hos doktorns med anledning af
mr. Jack Maldons afresa till Indien, dit han skulle begifva sig i egenskap af volontär eller något dylikt. Mr.



Wickfield hade nämligen nu lyckats ordna saken för honom. Det råkade äfven att vara doktorns födelsedag. Vi
hade haft lof i skolan, gifvit honom presenter på morgonen, hållit tal för honom genom primus och hurrat för
honom så länge, att vi blifvit hesa och han gråtit. Och nu på aftonen skulle mr. Wickfield, Agnes och jag dricka
te hos honom i hans egenskap af enskild person.

Mr. Jack Maldon var där före oss. Mrs. Strong, klädd i hvitt m;ed körsbärgsfärgade band, satt vid pianot och
spelade, när vi kommo in, han lutade sig öfver henne för att vända notbladen. Jag tyckte inte, att hennes kinds
klara rodnad var så frisk och blomstrande som vanligt, då hon vände sig om — men vacker var hon, obeskrifligt
vacker.

»Jag har glömt, doktor», sade mrs. Strongs mamma, då vi satt oss, »att göra er min komplimang med anledning
af dagens betydelse — ehuru det härvidlag, sqm ni väl kan förstå, är långt ifrån att vara blott och bart en
komplimang. Tillåt mig att önska er många lyckliga födelsedagar än.»

»Jag tackar er, madame», sade doktorn.

»Många, (många, många lyckliga födelsedagar», sade den gamla soldaten. »Inte bara för er egen skull, utan för
Annies och John Maldons och många andras. Vet du, John, jag tycker 5et är som i går, då jag såg dig som liten,
hufvudet kortare än master293

Copperfield, jgöra dig till för Annie bakom krusbärsbuskarna nere i trädgården.»

»Snälla mamma», sade mrs. Strong, »tala inte om det nu.»

»iVar inte löjlig, Annie lilla», återtog hiennes mor. »Om du skall rodna för någonting sådant nu, då du är en
gammal gift hustru, när skall du upphöra att rodna för det?»

»Gammal?» utbrast mr. Jack Maldon. »Annie? Nej, vet någon!»

»John, John», svarade soldaten, »gammal anses man, när man är gift, Visserligen inte gammal till åren — ty
aldrig har väl hvarken du eller någon annan hört mig kalla en tjugu års flicka gammal? — men din kusin är
doktorns hustru, och som sådan är hon verkligen gammal. Det är tur för dig, John, att din kusin är doktorns
hustru. Du har i honom fått en inflytelserik och välvillig vän, som kommer att visa sig än mera välvillig, det spår
jag, om du förtjänar det. Jag hjar ingen falsk stolthet. Jag tvekar aldrig att öppet erkänna, att det finns åtskilliga
medlemmar af vår familj, som kunna behöfva en vän. Själf var du en sådan, innan din kusins inflytande skaffade
dig denne vän.»

Doktorn i sitt hjärtas godhet viftade bara med handen som för att säga, att det var en obetydlighet och rädda mr.
Maldon frän vidare påminnelse om sin förbindelse. Men mrs. Markleham steg dä upp och gick och satte sig på en
stol bredvid doktorn, lade sin solfjäder mot hans arm och sade:

»Nej1, min bästa doktor, ni får ursäkta, att jag betonar detta så särskildt, just för att jag känner så varmt. Jag
kallar detta min monomani, och jag kan inte släppa den. Ni är en välsignelse för oss. Ni är en gåfva från höjden.»

»Ah prat!» sade doktorn.

»Förlåt, att jag motsäger er», återtog den gamla soldaten. »Då ingen annan än vår afhållne gamle vän mr.
Wickfield är närvarande, låter jag inte nedtysta mig. Jag skall åberopa mina svärmoderliga rät-294

tigheter och banna upp er, om ni går på så där. Jag är alltid ärlig och säger min tanke rent ut. Jag säger nu
detsamma som jag sade, när ni först öfver-raskade mig — ni minns nog till hvilken grad? — genom att begära
Annies hand. Inte som skulle det legat någonting så orimligt i sj|älfva frieriet —- det vore löjligt att säga det! —
men ni hade ju känt hennes aflidne far, sett henne sedan hon var sex månader gammall Jag hade aldrig tänkt mig
er från den synpunkten, aldrig trott, att ni skulle gifta er — det var alltihop.»

»Jaså, jaså», sade doktorn godmodigt. »Det kunde göra detsamma.»

»Nej, det gjorde visst inte detsamma», sade den 'gamla soldaten och lade sin solfjäder på hans läppar. »Det



gjorde ganska mycket. Jag upprepar dessa saker for att bli rättad;, om jag misstagit mig. — Jag talade då med
Annie och sade henne hvad som händt. Jag sade till henne: 'Mitt söta barn, kan du tänka dig, att doktor Strong
varit har och gjort dig till föremål för en kärleksförklaring och ett giftermålsanbud'. Gjorde jag minsta försök att
öfvertala? Nej. Jag sade: 'Hör nu, Annie, säg mig sanningen med detsamma. Är ditt hjärta fritt?' 'Mamma',
svarade hon gråtande, 'jag är så ung', och det var hon också — 'jag vet knappt, om jag har ett hjärta eller ej/ 'Då,
mitt barn', sade I jag, 'kan du lita på att det är fritt. I alla händelser', tillade jag, 'går doktor Strong nu och är
orolig, och han måste få svar. Man kan inte låta honom gå i ovisshet'. 'Mamma', sade Annie, alltjämt gråtande,
'skulle han bli olycklig utan mig? I så fall aktar och ärar jag honom så mycket, att jag tror att jag vill ha honom.'
Och så var saken afgjord. Då, men först då, sade jag till Annie: 'Annie, doktor Strong blir inte endast din make,
han blir dig också i fars ställe. Han kommer att bli vår familjs hufvud; han kommer att representera, icke endast
vår familjs vishet och samhällsställning utan äfven, om jag så får uttrycka mig, dess tillgångar, han blir, kort sagt,
för oss en gåfva från höjden.-295

Det uttrycket begagnade jag då, och jag begagnar det åter i dag. Om jag har någon förtjänst, så är det, att jag är
konsekvent.»

Dottern hade under detta tal suttit alldeles tyst och orörlig, med ögonen sänkta till golfvet; hennes kusin stod
bredvid henne, och äfven han såg ned. Nu sade hon helt sakta med darrande röst:

»Mamma, jag vill hoppas, att du slutat?»

»Nej, min kära Annie», svarade soldaten, »jag har inte riktigt slutat än. Efter du frågar mig, min älskling, så
svarar jag, att jag inte gjort det. Jag beklagar, att du verkligen är litet hård mot din egen familj, och som det tjänar
till ingenting att klaga för dig, klagar jag för din man. Hör nu, min bäste doktor, se b&ra på er lilla narraktiga
hustru.»

Då doktorn med ett enkelt och trohjärtadt leende vände sitt blida anlete mot henne, böjde hon hufvudet än
djupare ned. Jag märkte, att mr. Wickfield oafvändt betraktade henne.

»Då jag häröm dagen råkade säga till den där lilla tokan», fortsatte hennes mor, i det hon skakade både hufvudet
och solfjädern åt henne, »att det var en familjeangelägenhet, som hon borde nämna för er, ja, som det var hennes
skyldighet att nämna — svarade hon, att det hade varit detsamma som att be er om en tjänst och att, som ni var
så gifmild, att hon fick allt hvad hon bad er om, ville hon inte göra det.»

»Min goda Annie», sade doktorn, »det var orätt. Därmed beröfvade du mig ett nöje.»

»Nästan samma ord, som jag sade!» utbrast hennes mor. »Nästa gång jag vet, att hon af samma skäl skulle
underlåta att tala om någonting för er, har jag minsann lust att göra det själf, doktor.»!

»Det skulle glädja mig», sade doktorn.

»Skall jag göra det?»

»Ja visst.»

»Nåväl, då gör jag det !» sade den gamla soldaten. »Det är öfverenskommet». Och sedan hon, efter hvad jag
förmodar, vunnit sitt mål, klappade hon flera296

gånger doktorn på handen med solfjädern, efter att först ha kysst denna, och återvände helt segerglad till sin
förra plats.

Då nu några flera gäster kommo in, bland hvilka de båda underlärarne och Adams, blef samtalet mera allmänt
och vände sig, som naturligt var, kring mr. Jack Maldon och hans resa, det land han skulle fara till och hans
många planer och utsikter. Han skulle begifva sig af samma kväll efter supén, åkande i postvagn till Gravesend,
där fartyget låg, som han skulle afgå med, och jag vet inte hur många år han ämnade bli borta, så vida han inte för
hälsans skull någon gång kom hem på permission. Jag tror, att alla kommo öfveren|s om, att Indien var ett
mycket förtaladt land och alls icke hade några ölägenheter, utom en och annan tiger samt litet hetta under dagens



varmaste timmar. För min del betraktade jag mr. Jack Maldon som en modern Sindbad och tänkte mig honom
som en skötevän åt österns alla rajory sittande under tronhimlar, rökande pipor, som ringlade sig och säkert höllo
en mil i längd, om de riktigt kunde rätas ut.

Mrs. Strong sjöng mycket nätt — det visste jag bäst, som så ofta hörde henne sjunga för sig själf. Men om hon nu
var rädd att sjunga för främmande eller hon icke var vid röst den aftonen, säkert är, att det inte alls gick för henne
att sjunga. Hon försökte en duett med sin kusin Maldon, men kom af sig strax i början, och då hon sedan skulle
sjunga ensam, började hon mycket vackert, men så dog rösten bort helt plötsligt, och hon satt där helt förlägen,
med hufvudet sänkt mot klaviaturen. Den gode doktorn påstod, att hon var nervös, och för att muntra upp henne
föreslog han ett sällskapsspel, som han var lika litet hemmastadd i som i konsten att blåsa i basun. Men jag
märkte, att den gamla soldaten genast lade beslag på honom som sin medspelare, och ålade honom som inledning
till lärdomen att gifva henne alla silfverslantar, han hade på sig.

Det blef ett muntert spel, ej mindre muntert ge-297

nom doktorns misstag, som voro otaliga, trots fjärilarnas vaksamhet och alla deras betänkliga skakningar. Mrs.
Strong hade nekat att spela med, ty hon sade sig ej må riktigt väl, och hennes kusin Jack Maldon undanbad sig
nöjet, emedan han ej slutat att packa. Sedan han gjort det, kom han emellertid tillbaka, och de satte sig i soffan
och talade med hvarandra. Allt emellanåt kom hon och såg på doktorns kort och rådde honom, hur han skulle
spela. Hon var mycket blek, då hon böjde sig ned öfver honom, och jag tyckte, att hennes finger darradej, då hon
pekade på korten; men doktorn var förtjust öfver hennes uppmärksamhet och gaf icke akt på det, om det nu så
var.

Vid supén voro vi just inte så glada. Allesammans kände visst på sig, att en så beskaffad skilsmässa är någonting
ganska allvarsamt, och ju mera den närmade sig, desto underligare blef det. Mr. Jack Maldon försökte att vara
mycket språksam, men var inte så ogenerad som vanligt, utan förvärrade endast saken. Den förbättrades inte
heller, så föreföll det mig, af den gamla soldaten, som oupphörligt kom med historier från mr. Jack Maldons
barndom.

Doktorn, som hela tiden trodde, att han gjort alla till lags, var högst förnöjd och hade inte en aning om, att vi inte
alla voro vid det briljantaste humör.

»Min söta Annie», sade han, i det han såg på sitt ur och fyllde sitt glas, »det är redan öfver den tid då din kusin
Jack skulle ha rest, och vi få inte uppehålla honom, emedan ebb och flod lika litet som tiden V|änta på någon
människa. Mr. Jack Maldon, ni här en lång' resa och ett främmande land för er; men de äro många, som haft det,
och många andra skola komma i samma belägenhet alltintill tidernas slut. De vindar, ni går att pröfva, ha fört
tusen och åter tusen till lycka samt lyckligt återfört tusen och åter tusen.»

»Uppskakande är det i alla fall», sade mrs. Markle-ham, »hur man än ser saken, då en ung man, som man känt
sedan han var liten, beger sig af till världens298

ände, lämnande alla sina bekanta efter sig och okunnig om hvad som förestår honom. Den unge man, som gör
sådana uppoffringar» — här gaf hon doktorn en blick — »förtjänar i sanning att ständigt stödjas och beskyddas.»

»Tiden kommer att gå fort för er, mr. Jack Maldon», tillade doktorn, »och fort för oss alla. Några ibland oss
kunna väl icke, enligt naturens ordning, vänta att få hälsa er vid er återkomst. Men man kan ju alltid hoppas, och
det gör jag. Jag vill inte trötta er med några goda råd. Ni har länge haft ett godt exempel för ögonen i er kusin
Annie. Sök, så godt ni kan, att efterlikna hennes dygder.»

Mrs. Markleham fläktade sig med solfjädern och skakade på hufvudet.

»Farväl, mr. Jack», sade doktorn och reste sig upp, hvilket vi andra då också gjorde. »Lycka på resan, må ni röna
framgång på er bana i utlandet och lyckligt komma tillbaka med tiden!»

Alla drucko vi skålen, och alla skakade vi hand med mr. Jack Maldon, hvarpå han hastigt tog afsked af de
tillstädesvarande damerna och skyndade till porten, där han vid uppstigandet i åkdonet hyllades med en väldig



bredsida hurrarop af våra gossar, som för detta ändamål samlats på planen. Jag sprang in ibland dem för att öka
deras antal och1 stod mycket nära åkdönet, då det rullade af. Jag fick ett lifligt intryck midt i bullret och dammet
af att jag sett mr. Jack Maldon åka förbi med ett blekt ansikte och någonting körsbärsfärgadt i handen.

Efter ännu en bredsida för doktorn och en för doktorns fru skingrades gossarna, och jag gick tillbaka in i
byggningen, där jag fann alla gästerna samlade i en grupp kring doktorn och afhandlande mr. Jack Maldons
afresa, hur han tagit den, hvad han känt och annat i samma stil. Midt under dessa anmärkningar .utbrast plötsligt
mrs. Markleham:

»Men hvar är Annie ?»

Ingen Annie syntes till, och då de ropade på henne, var det ingen Annie som svarade. Men då299

vi alla rusade ut för att se hvad som händt, funno vi henne liggande på golfvet i hallen. I början blef det mycken
oro, men så upptäcktes det, att hon bara svimmat, och svimningen gaf sig för de vanliga upp-lifninjgsmedlen.
Doktorn, som lyft upp hennes hufvud mot sitt knä, strök sakta lockarna från hennes panna och sade, j det han såg
sig omkring:

»Stackars Annie, hon är trofast och Ömhjärtad. Det har kostat så mycket på henne att skiljas från sin vän och
lekkamrat — hennes käraste kusin. Det är så synd om henne! Jag är så ledsen.»

Då hon slog upp ögonen och fick se hvar hon Irar, och att vi alla stodo omkring henne, reste hon sig med litet
hjälp och vände i detsamma på hufvudet för att hvila det mot doktorns axel — eller gömma det där, jag vet ej
hvilketdera. Vi andra gingo in i salongen och lämnade henne med doktorn; och hennes mor; men den unga frun
sade, att hon mådde bättre nu än på hela dagen förut, och hon ville helst, att de förde in henne bland oss. De
ledde alltså in Ihienne, men hon såg mycket matt och blek ut, tyckte jag, då de satte henne i soffan.

»Min älskade Annie», sade hennes mor, i det hon ordnade hennes klädsel. »Se bara 1 Du har tappat en rosett. Vill
någon vara god och leta efter en bandros — ett körsbärsrödt band ?»

Det var den hon burit på bröstet, som saknades. Vi letade alla efter den — jag vet, att jag letade öfverallt — men
ingen hittade den.

»Minns du, när du såg den sist, Annie ?» frågade hennes mor.

Jag undrade Öfver, att jag kunnat finna henne blek, kunnat finna henne annat än blossande röd, då hon svarade,
att hon visst haft den för en liten, stund sedan; men den var inte värd att man sökte efter den.

Likväl sökte man återigen, men den fanns inte. Hon tiggde och bad, att man inte skulle bry sig om att söka mera,
men hur det var, så pågick sökandet,, tills hon fullkomligt hämtat sig och gästerna gingo.3 00

Vi vandrade mycket långsamt hem, mr. Wickfield, Agnes och jag — Agnes och jag beundrande månskenet, mr.
Wickfield knappt lyftande sina ögon från marken. Då vi till sist kommo till vår egen port, upptäckte Agnes, att
hon glömt sin lilla väska. Förtjust att kunna vara henne till tjänst, sprang jag tillbaka för att hämta den.

Jag gick in i det rum, där vi superat, och där den blifvit |glömd, men det var tomt och mörkt. Som dörren till
doktorns arbetsrum stod öppen, och' det lyste d|ärinifrån, gick jag dit för att säga mitt ärende och be att få låna ett
ljus.

Doktorn satt i sin länstol framför spisen, och harB unga hustru på en pall vid hans fötter. Doktorn höll ett
manuskript i handen och höll på att läsa upp någon förklaring eller belysning af en teori, afsedd för det oändliga
lexikonet, och hon blickade upp till honom, men med ett ansikte, som jag aldrig förr sett — så vackert till
formen, men så gråblekt, så frånvarande i ^uttrycket, så prägladt af en vild, drömlik fasa för, jag vet ej hvad.
Hennes ögon voro vidöppna, och det bruna håret föll i två rika böljor öfver hennes axlar och öfver det hvita
klänningslifvet, som kommit i olag genom förlusten af bandet. Hur tydligt än hennes uttryck står för mig, kan jag
ej säga hvad det innebar. Icke ens då det nu träder fram för mitt mognare omdöme, kan jag säga hvad det
betecknade. Änger, förödmjukelse, blygsel, kärlek och tillit — allt detta fanns där, och genom allt detta ser jag



den där fasan för, jag vet ej hvad.

Mitt inträde och framförandet af mitt ärende väckte upp henne. Det störde äfven doktorn, ty när jag kom igen för
att ställa tillbaka ljuset, som jag tagit på bordet, klappade han henne så faderligt på hufvudet och sade, att han var
alldeles oefterrättlig, som lät henne förleda honom att fortsätta läsningen, och han uppmanade henne att gå till
hvila.

Men ifrigt och bevekande bad hon honom att få stanna kvar — att låta henne få känna sig riktigt säker på att hon
just i afton var invigd i hans för-303

troende. — Jag hörde henne sakta mumla någonting i den vägen. Och då hon, sedan hon sett efter mig, då jag
lämnade rummet och gick ut genom dörren,, åter vände sig mot honom, såg jag henne knäppa ihop sina händer
öfver hans knä och betrakta honom med samma uttryck som förut, ehuru något lugnadt, då han började läsa igen.

ßet gjorde ett djupt intryck på mig, och jag mindes det länge, hvilket jag får anledning att berätta, när tiden
därför är inne.

KAP. XVII. Någon uppenbarar sig.

Det har fallit sig så, att jag icke nämnt Peggotty, feedan jag rymde min väg; men naturligtvis skref jag till henne
så fort jag kommit under tak i Dover, och jag skref om igen och ett längre bref, sedan min tant formligen tagit
mig under sitt beskydd. Sedan jag kommit i doktor Strongs skola, skref jag åter och gjorde reda för min lyckliga
ställning och mina utsikter. Aldrig kunde jag ha haft mera nöje af de pengar mr. Dick gifvit mig, än då jag i det
sistnämnda brefvet skickade Peggotty en half guinea i guld, utgörande betalning för den summa jag fått låna af
henne. I denna epistel, men icke förr, talade jag också om mitt äfventyr med den unge mannen, som kört den med
åsnan förspända kärran.

Dessa meddelanden besvarade Peggotty lika raskt om också icke lika kortfattadt, som om hon varit kontorist hos
en köpman. Hon uttömde hela sin uttrycksförmåga — feom icke var stor med bläck och penna i att söka skildra
hvad hon kände med afseende på 303
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åsnan förspända kärran.

Dessa meddelanden besvarade Peggotty lika raskt om också icke lika kortfattadt, som om hon varit kontorist hos
en köpman. Hon uttömde hela sin uttrycksförmåga — feom icke var stor med bläck och penna i att söka skildra
hvad hon kände med afseende på302

min resa. Fyra sidor fulla af osammanhängande begynnelser på utropssatser, som aldrig fingo något slut, om man
undantar plumparna, lyckades icke bibringa henne »någon synnerlig lättnad. Men för mig voro plumparna mer
uttrycksfulla än de mest vältaliga ord, ty de bevisade, att Peggotty fällt tårar öfver papperet, och hvad kunde jag
mer begära ?



Utan synnerlig svårighet fattade jag, att hon ännu icke kunde tänka riktigt vänligt om min tant. Uppmaningen
därtill var af för färskt datum i förhållande till den fördom, hon så länge hyst. Man kunde aldrig veta, hurudan en
människa var, skref hon, men att tänka sig att miss Betsey var så helt annorlunda än, man föreställt sig, var i
sanning en moral — det ordet begagnade hon. Påtagligen var hon alltjämt rädd för miss Betsey, ty det var i
tvekande ordalag hon bad lom sin tacksamma och ödmjuka hälsning till henne; och hon var nog på sitt sätt rädd
äfven för mig och ansåg det visst ganska troligt, att jag snart skulle rymma min väg igen, det sluter jag mig till af
hennes upprepade antydningar om, att respengar till Yarmouth stode att få när som helst.

En underrättelse meddelade hon mig, som tog mig ganska djupt, och den var, att det varit auktion på möblerna i
vårt gamla hem, att mr. och miss Murdstone afflyttat, och att huset stod stängdt samt utbjöds till hyra eller salu.
Gud skall veta, att jag inte hade någon del i det, när de bodde där, men det smärtade mig att veta det kära gamla
hemmet alldeles öfvergifvet, tänka att ogräset frodades i trädgården och att de fallna lofven lågo i täta, våta lager
på gångarna. Jag föreställde mig, hur vinterstormarna skulle tjuta kring knutarna, hur regnet skulle piska på
fönstren och hur månen skulle forma spöken på väggarna i de tomma rummen, natten igenom be-spejande deras
ödslighet. Återigen tänkte jag på grafven under trädet på kyrkogården, och det föreföll mig som om äfven det
gamla huset dött, och som om allt som stod i sammanhang med mina föräldrar vissnat och förbleknat.3°3

Några andra nyheter innehöllo icke Peggottys bref. Mr. Barkis var en god äkta man, sade hon, fastän fortfarande
litet noga; men, sade hon, fel ha vi alla, och hon hade många själf — ehuru jag aldrig kunnat upptäcka dem —,
och han bad så mycket hälsa, och mitt lilla rum stod alltid färdigt att taga emot mig. Mr. Peggotty hade hälsan
och mådde bra, så ock Ham, men mrs. Gummidge var rätt skral, och lilla Emfly ville inte be om sin hälsning,
men om Peggotty hälsade från henne ändå, hade hon ingenting emot det.

Allt detta meddelade jag min tant, förteg endast hvad som sagts om lilla Em'ly, ty instinkten sade mig, att hon
inte skulle känna sig särdeles ömt stämd mot henne. I början af min skoltid kom min tant allt emellanåt till
Canterbury för att hälsa på mig, och alltid vid de mest underliga tider — antagligen i afsikt att öfverraska mig.
När hon emellertid fann mig nyttigt sysselsatt och väl anskrifven samt hörde från alla håll, att jag gjorde goda
framsteg i skolan, upphörde hon snart med dessa besök. Hvar tredje eller fjärde lördag träffade jag henne, då jag
reste till Dover för nöjes skull, och hvarannan onsdag kom mr. Dick vid tolftiden åkande i postvagnen för att
stanna i Canterbury till följande morgon.

Vid dessa tillfällen hade mr. Dick alltid med sig ett skrifschatull af läder, som innehöll skrifsaker jämte
memorialet. I afseende på detta dokument hade han fått för sig, att det nu började bli brådtom, och att det
verkligen snart måste bli färdigt.

Mr. Dick var mycket förtjust i mjuk pepparkaka. För att göra hans besök så angenäma som möjligt för honom,
hade min tant instruerat mig att öppna räkning med en bakelsebod, under villkor att lian aldrig fick serveras med
pepparkaka till värde öfver-stigande en shilling om dagen. Detta järnte den omständigheten, att alla hans små
räkningar på värdshuset, där han tillbringade natten, skulle skickas till min tant, innan de betalades, föranledde
mig att misstänka, att han bara fick skramla med sina pengar,3°4

icke ge ut dem. Vid närmare undersökning fann, jag, att detta var förhållandet, eller att åtminstone mellan honom
och min tant var öfverenskommet, att han skulle göra reda för alla sina utgifter. Som det inte kunde falla honom
in att bedraga henne, och han alltid önskade att vara henne till lags, blef han ganska försiktig och sparsam i
penningväg. I detta afseende, liksom i alla andra, var mr. Dick fullt öfvertygad om, att min tant var den visaste
och förträffligaste af kvinnor, och detta sade han mig gång på gång i djupaste hemlighet och med hviskande röst.

»Trotwood», sade mr. Dick med mystisk min, sedan han en onsdag gifvit mig detta förtroende, »hvad är det för
en karl, som gömmer sig1 i närheten af huset och skrämmer henne?»

»Skrämmer min tant, sir?»

Mr. Dick nickade. »Jag trodde inte, att hön kunde låta skrämma sig af något», sade han, »ty hon är» — nu sänkte
han rösten — »tyst, tyst, tala inte om det, men hon är den visaste och förträffligaste kvinna i världen.» Sedan han



sagt detta, tog han ett stegl baklänges för att se hvilket intryck denna hans beskrifning gjorde på mig.

»Första gången han kom», sade mr. Dick, »var — låt mig se — det var 1649, som Carl den förste afrättades.
Sade du inte, att det var 1649?»

»Jo, sir.»

»Men hur är det möjligt», sade mr. Dick helt förbryllad och skakade på hufvudet.

»Så gammal kan jag väl inte vara.»

»Var det samma år, som den där karlen visade sig, sir ?» frågade jag.

»Vet du, Trotwood», sade mr. Dick, »jag kan inte förstå, att det kunnat vara det året. Har du hämtat denna
uppgift från historien?»

»Ja, sir.»

»Och historien ljuger väl aldrig?» frågade mr. Dick med en skymt af "hopp.

»Nej, det kan inte komma i fråga», svarade jagmycket bestämdt. Jag var ung och godtrogen, och jag trodde att så
var.

»Då får jag det inte att gå ihop», sade mr. Dick och skakade på hufvudet. »Någonting är det, som är på tok.
Emellertid var det kort efter sedan man begick misstaget att förflytta en del af Carl den förstes bekymmer till mitt
hufvud, som karlen först kom. Jag var ute och promenerade med miss Trotwood efter teet, sedan det börjat
skymma, och där var han, helt nära vårt hus.»

»Gick han och strök' där?» frågade jag.

»Gick han och strök ?» upprepade mr. Dick. »Låt mig tänka efter litet. Nej — nej, det gjorde han inte.»

För att få upplysning så fort som möjligt, frågade jag, hvad han gjort.

»Han syntes ,inte till alls», sade mr. Dick, »förrän han stack tupp bakom henne och hviskade henne i örat. Hon
vände sig då om och svimmade, och jag stod stilla och såg på honom, och han gick sin väg; men att han hela
tiden sedan dess hållit sig gömd i jorden eller annorstädes i närheten är alldeles oförklarligt.» : ;

»Har han verkligen hållit sig gömd ?» frågade jag.

»Ja, det har han visst», försäkrade mr. Dick och nickade på hufvudet. »Han har inte kommit fram igen förrän i
går kväll. Vi voro då ute och promenerade, och han kom åter fram bakom henne, och jag kände igen honom.»

»Och skrämde han åter min tant ?»

»Så att hon fick frosskakningar», sade mr. Dick, i det han härmade hennes rysningar och skallrade med tänderna.
»Hon höll sig fast i staketet. Hon grät. Men, Trotwood, kom hit!» och han drog mig till sig så att hän helt sakta
skulle kunna hviska: »Hvarför gaf hon honom pengar, gosse, ute i månljuset ?»,

»Det var kanske en tiggare.»

Mr. Dick skakade på hufvudet, tvärsäkert afvisande en sådan förmodan, och sedan han gång på

20. — Dickens, David Copperfield.3o6

gång med full tillförsikt upprepat: »Ingen tiggare, visst ingen tiggare», berättade han vidare, att han efteråt,
mycket senare på kvällen sett min tant i månskenet gå utanför trädgårdsstaketet och gifva pengar åt denne man,
som då försvunnit — sannolikt sjunkit ned i jorden igen, under det att min tant hastigt och smygande återvändt
till byggningen. Just denna morgon hade hon varit sig så olik, att mr. Dick kände sig riktigt ängslig för henne.

Då mr. Dick först berättade denna historia var jag fullt öfvertygad om, att den okände ej annat var än en
inbillning af samma slag som den olycklige furste, som orsakat honom så mycket svårigheter; men vid närmare
eftersinnande började jag fundera på, om man icke tvenne gånger gjort ett försök eller framställt en hotelse att



rycka den stackars mr. Dick |själf undan min tants beskydd, och om icke min tant, hvars stora välvilja för honom
var mig bekant genom hennes eget intyg, låtit förmå sig att erlägga en summa i betalning för att han skulle få
stanna hos henne. Som jag redan var mycket fäst vid mr. Dick och' mån om hans välgång, gynnades denna
förmodan af mina farhågor, och det var länge som jag, hvar onsdag jag väntade honom, gick och bäfvade för att
icke som vanligt få se honom däruppe på kuskbocken. Men där satt han likväl alltid, gråhårig, leende och glad,
och aldrig mer hade lian någonting att berätta om den där mannen, som skrämt min tant.

Dessa onsdagar voro de lyckligaste dagar i mr. Dicks lif, och långt ifrån de minst lyckliga i mitt. Han blef snart
känd af hvarenda gosse i skolan, och ehuru han aldrig personligen deltog i någon annan lek än att släppa upp
pappersdrakar, var han lika varmt intresserad af alla våra idrotts öfningar och lekar som någon af oss. Hur ofta
har jag ej sett honom åskåda ett spel med marmorkulor eller snurra och vara så intresserad, att han knappt kunnat
draga andan, när det riktigt gällde. Hur ofta har jag ej sett honom stå uppe på en kulle och se på, då vi3°7

lekte röfvare oeh fastagare, manande alla deltagarne i leken till raskhet och viftande med hatten öfver sitt gråa
hufvud, glömsk af den kungliga martyrens hufvud och alla dess bekymmer. Hur mången sommardag har han ej
njutit af de harliga stunderna på cricketfältet! Hur mången vinterdag har jag ej sett honom stå där blåfrusen i snön
och östanvinden, se på gossarna när de kommo åkande i kälkbacken, och belt förtjust klappa med de af ull vantar
skyddade händerna.

Han var omtyckt af oss alla, och hans påhittighet i småsaker var otrolig. Han kunde forma apelsiner i de mest
oförmodade fasoner, och han kunde göra en båt af allt möjligt, från och med barkbiten. Han kunde förvandla
fårben till schackpjäser, göra romerska charer af gamla spelkort, förfärdiga kugghjul af trådrullar och fågelburar
af gammal ståltråd. Men allra skickligast var han, när materialet utgjordes af segelgarn och halm, ty däraf kunde
han fabricera snart sagt allt som kan göras med händer — så trodde vi.

Mr. Dicks rykte inskränkte sig icke längre till vår krets. Många onsdagar hade icke förgått, innan doktor Strong
själf gjorde mig några frågor om honom, och jag talade då om allt, hvad min tant talat om för mig. Detta
intresserade så mycket doktorn, att hlan begärde att få göra hans bekantskap vid nästa besök. Presentationen
utfördes af mig, och som doktorn bad mr. Dick, att när helst jag icke var honom till mötes vid hållplatsen,
komma till skolan och hvila sig tills vi slutat vårt arbete, blef diet snart till vana för mr. Dick att direkte gå dit
och1 vänta ute på skolgården, om vi, hvilket ofta hände på onsdagarna, fördröjde oss litet. Här gjorde han
bekantskap med doktorns vackra unga hustru — blekare än förr; sällan sedd af mig eller någon annan, mindre
glad men ej' mindre vacker än hon varit — och han blef så små-ningoSpi allt förtroligare på platsen, så att han
till sist kom in i skolan och väntade. Han satt alltid i ett särskildt hörn och på en särskild stol, som kallades3o8

»Dick» efter honom, och här plägade han sitta med det gråa hufvudet framåtlutadt, uppmärksamt lyssnande till
hvad som var å bane, fattad af en djup vördnad för den lärdom, han aldrig förmått tillägna sig.

Denna vördnad .utsträckte mr. Dick till doktor Strong, som ;han (ansåg för sitt tidehvarfs djupsinnigaste och
störste filosof. Det dröjde länge innan mr. Dick kunde förmå sig att tala till honom annat än med hatten i hand,
och till och med sedan verklig vänskap uppstått mellan honom och doktorn, och dö timtals kunde promenera pä
den delen af gården, som var känd under namnet »Doktorns allé», plägade mr. Dick alltemellanåt taga af sig
hatten för att ådagalägga sin respekt för visheten och kunskapen. Hur det kom sig, att doktorn under dessa
promenader tog sig för att iäjsa upp artiklar ur det märkvärdiga lexikonet, vet jag verkligen inte; kanhända tyckte
han i början, att det var detsamma som att läsa för sig själf. Emellertid blef det till en vana, och mr. Dick, som
hörde pä med ett ansikte strålande af stolthet och förtjusning, trodde i sitt innersta hjärta, att lexikonet var den
intressantaste bok i världen.

Då jag tänker på dem, där de gingo fram och tillbaka utanför skolfönstren, doktorn föreläsande med sitt belåtna
leende, en och annan svängning af manuskriptet eller en vänlig rörelse med handen, och mr. Dick lyssnande,
ofantligt intresserad, under det att hans stackars förstånd irrade, Gud vet hvart, på de konstiga ordens vingar, så
får jag för mig något af det på sätt och vis angenämaste jag någonsin, sett. Jag får en känsla af, att d[e i
oändlighet skulle kunnat vandra där fram och tillbaka, och att världen i det hela skulle haft godt af det — att



tusen saker, den gör väsen af, icke gagna hvarken den eller mig hälften så mycket som detta.

Agnes blef mycket snart en af mr. Dicks vänner, och som han ofta besökte hennes hem, gjorde han bekantskap
med Uriah Heep. Vänskapen mellan mr. Dick och mig var i ständig tillväxt, och förhållandet oss emellan var det
följande. Mr. Dick kom för att309

i egenskap af förmyndare öfva uppsikt öfver mig, men han rådfrågade mig alltid i alla tvifvelaktiga ämnen och lät
obetingadt leda sig af mitt råd, inte bara för att han hade mycken respekt för min naturliga skarpsinnighet, utan
äfven för att han ansåg, att jag i mycket bråddes på min tant.

En torsdagsmorgon, då jag skulle följa mr. Dick från hotellet till diligenskontoret, innan jag gick till skolan — ty
vi hade en timmes lektion före frukosten — mötte jag Uriah på gatan, och han påminde mig om mitt löfte att
komma och dricka te hos honom och hans mor. »Men», tillade han med en vridning på kroppen, »jag väntade
mig inte, att ni skulle hålla det, master Copperfield, vi äro ju så ringa.»

Än hade jag inte kommit riktigt underfund med, om jag tyckte om Uriah eller om jag afskydde honom, och jag
kände mig mycket osäker i detta afseende^ då jag stod och såg på honom på gatan. Men jag kände det som en
riktig förolämpning att bli ansedd som högfärdig pch sade, att jag bara väntade på att bli bjuden.

»Åh, behö|fs det inte mera, master Copperfield», sade Uriah, »och är det inte verkligen vår ringhet, som
afskräcker er, så frågar jag, om ni vill komma i eftermiddag ? Är det däremot vår ringhet, så hoppas jag, att ni
säger |det rent ut, master Copperfield, ty vi äro fullkomligt medvetna om vår ställning.»

Jag sade, att jag skulle nämna det för mr. .Wickfield, och att om han tillät mig, hvilket han säkert gjorde, skulle
jag med nöje komma. Klockan sex samma dag, hvilken var en af de dagar då kontoret stängdes tidigt, sade jag
alltså till Uriah, att jag var färdig att gå.

»Hvad mor skall bli stolt», sade hän då vi följdes åt lit. »Eller rättare sagt, master Copperfield, hon skulle bli
stolt, om det inte vore syndigt.»

»Och ändå tvekade ni inte i förmiddags att antaga, att j ag var stolt», invände jag.

»Det gjorde jag visst inte, master Copperfield»,3io

sade Uriah, »långt därifrån. Jag hade visst inte ansett er stolt, om ni tyckt, att v i voro för ringa för er. För, ser ni,
vi äro ju så ringa.»

»Har ni studerat mycket juridik på senaste tiden?» frågade jag för att byta om samtalsämne.

»Ack, master Copperfield», sade han med en min af ytterlig anspråkslöshet, »min läsning kan knappast få namn
af studium. Jag har ibland tillbringat en och annan timme på aftonen i sällskap med mr. Tidd.»

»Han är väl bra svår?» sade jag.

»Nog är han svår för mig ibland», svarade Uriah, »men jag vet inte, om ban skulle vara svår för en begåfvad
person.»

Efter att ha slagit en liten trumhvirfvel på hakan med den skelettartade högra handens pek- och långfinger, tillade
han, då vi gingo vidare:

»Ser ni, master Copperfield, där förekomma uttryck — latinska ord och termer, hos mr. Tidd, som äro svårtydda
för en läsare med så ringa underbyggnad som jag.»

»Skulle ni vilja lära er latin?» frågade jag raskt. »Jag skall gärna undervisa er, i den mån jag själf får lära.»

»Åhi, tack, tack, master Copperfield», svarade han och skakade på hufvudet. »Ni är bra god, som erbjuder mig
detta, men jag är alltför ringa att taga emot det.»

»Dumt prat, Uriah!»

»Jo, ursäkta mig, men visst är jag det, master Copperfield. Jag är er mycket förbunden, och jag ville ingenting



hellre, men jag är alldeles för ringa. Det finns ändå tillräckligt många, som vilja trampa på mig i min ringhet, och
jag vill visst inte förnärma dem genom att inhämta lärdom. Lärdom tillkommer inte mig. Det är bäst att inte bjuda
till i min ställning. Skall en sådan som jag komma sig upp i världen, är det bäst att han går ödmjukt till väga,
master Copperfield.»

Aldrig hade jag sett hans mun så bred, eller vec-3ii

ken i hans kinder så djupa, som då han uttalade dessa åsikter, under tiden skakande på hufvudet och vridande sig
af anspråkslöshet.

»Jag tror, att ni har orätt, Uriah», sade jag. »Det är nog åtskilligt jag kunde lära er, om ni så önskade.»

»Det tviflar jag visst inte på, master Copperfield», svarade han, »långt därifrån. Men som ni inte är ringa själf,
torde ni inte riktigt kunna bedöma dem som äro det. Jag vill inte genom kunskaper väcka anstöt hos mina
öfverordnade. Jag är alldeles för ringa därtill. Se här min ringa boning, master Copperfield.»

Vi stego in i ett lågt, gammaldags rum, dit man kom direkte från gatan, och funno där mrs. Heep, som var
alldeles lik sin son, bara litet mindre. Hon tog emot mig med den största ödmjukhet och bad mig om ursäkt, för
att hon kysste sin son, anmärkande, att hur ringa de än voro, hade de sina naturliga ömhetskänslor, som de
hoppades ingen skulle stöta sig på. Det var ett mycket snyggt rum, halft sal, halft kök, men långt ifrån trefligt.
Tebordet var dukadt, och tekitteln puttrade öfver elden. Där fanns en dragkista med pulpet på skifvan, vid
hvilken Uriah kunde läsa eller skrifva om kvällarna; Uriahs blå påse låg där, späckad med papper, och så stod där
ett helt kompani af Uriahs böcker, kommenderade af mr. Tidd; där fanns ett hörnskåp och för öfrigt vanliga
lösören, hörande till ett enkelt bo. Jag kan inte påminna mig, att någon särskild möbel såg naken, nött eller torftig
ut, men jag minns, att allt sammantaget gjorde det.

Det ingick kanske som del i mrs. Heeps ödmjukhet och ringhet, att hon fortfarande bar sorgdräkt. Fastän det var
så länge sedan mr. Heep dog, gick hon än i sorgkläder. Möjligen hade änkemössan blifvit något ändrad, men i
öfrigt var hon lika dystert klädd som under sorgtidens första skede.

»Det är en minnesvärd dag, min Uriah, det kan jag försäkra», sade mrs. Heep och lade te på kannan, »denna dag,
då master Copperfield gör oss besök.»312

»Jag sade, att ni skulle tycka det, mor», sadej Uriah.

»Om jag af någon anledning kunde önska far tillbaka ibland oss», sade mrs. Heep, »så vore det för att han skulle
få se hur rart främmande vi ha i afton.»

Jag kände mig besvärad af dessa artigheter, men på samma gång var jag smickrad af att bli behandlad som en
ärad gäst, och jag tyckte, att mrs. Heep var en angenäm värdinna.

»Min Uriah», sade mrs. Heep, »har så länge gått och gladt sig åt det här. Det var inte utan att han fruktade, att vår
ringhet skulle bli till hinder, och jag fruktade det, äfven jag. Ringa äro vi, ringa ha vi varit och ringa ska vi alltid
förblifva.»

»Det har ni ingen anledning att anse er för, madame», sade jag, »så vida ni inte själf vill det.»

»Tack, tack, sir», svarade mrs. Heep, »vi känna vår ställning och äro tacksamma för den.»

Jag märkte, att mrs. Heep så småningom kom mig närmare, och att Uriah så småningom tog plats midt emot mig,
och att de vördnadsfullt försågo mig med det bästa af allt det som fanns på bordet. Någonting jsjärdeles godt
fanns där visserligen inte, det är sant, men jag såg till den goda meningen och tyckte, att de voro mycket
uppmärksamma. Bäst det var, ledde de talet på tanter, och då 'berättade jag dem om min tant, och så talade de om
fäder och mödrar; och jag berättade dem om mina föräldrar; och sä talade mrs. Heep om styffäder, och då
började jag berätta om min styffar — men afbröt mig, ty min tant hade rådt mig att iakttaga tystnad med afseende
på detta ämne. En späd ung kork skulle dock lika litet kunnat motstå ett par kbrkskrufvar, eller en späd ung tand
ett par tandläkare, eller en liten fjäderboll ett par sällträn, som jag Uriah1 och mrs. Heep. De gjorde jämnt upp



hvad de ville med mig, och hasplade air rnigj jßaker, som jag alls inte hade lust att berätta, med en säkerhet som
jag rodnar att tänka på, synnerligast som jag i min ungdomliga öppenhjärtighet313

sätte en viss ära i att vara förtrolig och kände mig intaga en beskyddande ställning gent emot mitt vördnadsfulla
värdfolk.

De höllo mycket af hvarandra, det var då säkert. Jag antar, att detta hade en viss verkan på mig, ty det var ett
drag af natur; men den färdighet* hvarmed den ena fullföljde hvad den andra börjat, var ett drag af konst, som jag
ändå mindre kunde motstå. När de hade pressat ur mig så mycket de kunde angående mig själf — ty med
afseende på lifvet hos Murdstone & Grinby och min flykt därifrån var jag stum — började de tala om mr.
Wickfield och Agnes. Uriah kastade bollen till mrs. Heep, som tog emot den och kastade den tillbaka till Uriah,
som dä behöll den en liten stund, innan han skickade den tillbaka till mrs. Heep, och så passerade den fram och
tillbaka, tills jag inte hade något begrepp om hvem som för tillfället höll den i handen, och käinde mig alldeles yr
i mössan. Och själfva bollen växlade, äfven den. Än var det mr. Wickfield, än var det Agnes, än mr. Wickfields
förträfflighet, än Agnes* förträfflighet; än omfånget af mr. Wickfields ^ffär och tillgångar, än vårt husliga lif
efter middagen; än det vin mr. Wickfield drack, än skälet hvarför han drack det, än det beklagliga i att han
drack1 så mycket; än var det ett, än ett annat och ibland allt på en gång. Och hela tiden er-tappade jag mig med
att, fastän jag inte sade mycket och' inte gjorde annat än uppmuntrade dem en smula, för att de inte skulle bli
alltför öfverväldigade af sinj ringhet och äran af mitt sällskap, hela tiden ertappade jag mig, som sagt, med att tala
om ett och annat,j som jag bort förtiga — det märkte jag särskildt på ryckningarna i Uriahs näsborrar.

Jag hade börjat känna mig litet missmodig och ö(nskade att besöket väl vore öfver, då en gestalt, som kom gatan
fram och gick förbi dörren — den stod öppen för att få in litet luft i rummet, ty dejt var ovanligt varmt för
årstiden — plötsligt vände om,314

tittade in och steg på/ helt djärft ropande: »Copperfield! Är det möjligt!»

Det var mr. Micawber! Det var mr. Micawber med sin lornjett och sin promenadkäpp och sina skjortkragar och
sitt gentila sätt och sitt nedlåtande tonfall, allt som förr !

»Min bäste Copperfield», sade mr. Micawber och räckte ut handen, »detta är i sanning ett sammanträffande,
ägnadt att i sinnet inskärpa känslan af det ovaraktiga och ovissa i allt mänskligt — kort sagt, ett högst
utomordentligt sammanträffande. Jag går gatan fram, reflekterande öfver sannolikheten af att någonting skall
yppa sig (och jag har anledning tro, att så skall ske), då jag helt oväntadt träffar på en ung värderad vän, som står
i samband med den händelserikaste delen af mitt lif, jag skulle nästan vilja säga, med vändpunkten i min tillvaro.
Copperfield, min redlige vän, hur står det till?»

Jag kan icke säga — jag kan det verkligen icke — att det gladde mig att se mr. Micawber där, men nog tyckte jag
det var roligt att träffa honom och skakade hjärtligt hans hand, i det jag frågade hur mrs. Micawber mådde.

»Jo, tack», svarade mr. Micawber och viftade med handen som i forna dagar samt jämkade hakan till rätta mellan
skjortkragarna. »Hon är tämligen på bättringsvägen. Tvillingarna hämta inte längre sin näring från naturens källor
— kort sagt», sade mr. Micawber med ett af sina utbrott af förtrolighet, »de ha blifvit af vanda, och mrs.
Micawber är för det närvarande min reskamrat. Hon skall bli glad att få förnya sin bekanskap med den som visat
sig som en så i alla hänseende värdig präst vid vänskapens heliga altare.»

Jag sade, att det skulle göra mig mycket nöje att åter träffa henne.

»Ni är alltför god», sade mr. Micawber.

Och så log han, satte sin haka till rätta och såg sig omkring.

»Jag har återfunnit min vän Copperfield», sade315

mr. Micawber med mycken nobless utan att ställa talet till någon särskildt, »icke i ensamhet utan deltagande i en
sällskaplig måltid tillsammans med en änkefru och en, som att döma efter utseendet, är hennes ättling — kort



sagt», och åter blef mr. Micawber synnerligt förtrolig, »hennes son. Jag skulle skatta det som en ära, att bli
presenterad.»

Jag kunde naturligtvis under sådana förhållanden ej göra annat än presentera mr. Micawrber för Uriah Heep och
hans mor, och jag gjorde det. Under det att de bugade sig och nego för honom, tog mr. Micawber en stol och
viftade på ett mycket nådigt sätt med handen.

»Hvar vän till min vän Copperfield», sade mr. Micawber, »har personliga anspråk på mig.»

»Vi äro alltför ringa, min son och jag», sade mrs. Heep, »att vara master Copperfields vänner. Han har varit så
god och druckit te här hos oss, och vi äro tacksamma för hans sällskap — äfven er tacksamma, för att ni tar notis
om oss.»

»Min fru», svarade mr. Micawber med en bugning, »ni är alltför artig. Och hvad har ni för er, Copperfield.
Sysselsätter ni er fortfarande med vinhandel ?»

Jag var ytterst angelägen att få mr. Micawber därifrån och svarade med hatten i hand och, som jag förmodar,
djupt rodnande, att jag var lärjunge i doktor Strongs skola.

»Lärjunge ?» sade mr. Micawber och! höjde ögonbrynen. { »Det gläder mig ofantligt att höra det. Fastän —» nu
vände han sig till Uriah och mrs. Heep — »fastän ett hufvud likt min vän Copperfields icke är i behof af den
odling, som det utan hans kännedom om människor och förhållanden skulle behöfva, så är det dock en rik
jordmån, myllrande, af dold växtkraft — kort sagt», sade mr. Micawber leende och i ett nytt utbrott af förtroende,
»det är en intelligens, som förmår tillägna sig klassikerna till hvilket omfång som helst.»

Uriah, som satt och snodde sina långa händer3.6

om hvarandra, gjorde nu en slingring från midjan uppåt, för att därmed uttrycka sitt instämmande i denna
uppskattning af mig.

»Ska vi inte gå och hälsa på mrs. Micawber, sir ?» sade jag för att få mr. Micawber från stället.

»Om ni vill visa henne denna uppmärksamhet, Copperfield», svarade mr. Micawber och reste sig upp. »Jag drar
mig inte för att i närvaro af dessa våra vänner säga, att jag är en man, som under några år haft att kämpa mot
trycket af pekuniära svårigheter.» Jag visste, att han skulle komma att säga någonting i den vägen; han skröt ju
alltid med sina svårigheter. »Ibland har jag lyckats höja mig öfver mina svårigheter. Ibland ha mina svårigheter
— kort sagt, de ha slagit mig till marken. Det har funnits tider, då jag lyckats sätta in stöt på Stöt i dem; det har
funnits tider, då de varit mig öfvermäktiga, och jag måst gifva mig, och då jag, citerande Cato* sagt till mrs.
Micawber: 'Plato, du resonerar väl. Det är förbi med mig. Jag kan inte kämpa längre'. Men aldrig i lifvet», sade
mr. Micawber, »har jag erfarit större hugsvalelse än då jag utgöt mina sorger — om man så kan kalla svårigheter,
som ha sina förnämsta källor i! laga stämningar och växlar på två eller fyra månader — i min vän Copperfields
sköte.»

Mr. Micawber afslöt denna vackra hyllnings gärd med att säga: »Mr. Heep! God afton. Mrs. Heep, er tjänare»,
och så promenerade han ut med mig på tsitt allra elegantaste sätt, smällande med skosulorna i trottaren och
gnolande på en känd melodi.

Mr. Micawber hade tagit in på ett litet värdshus och bebodde där ett litet rum, afplankadt från de handelsresandes
sal och starkt parfymeradt med tobak. Det låg förmodligen öfver köket, ty en varm, flottig lukt tycktes uppstiga
genom golfspringorna, och en fet imma hade afsatt sig på väggarna. Att det låg nära källarsalen kunde jag förstå
af spritångorna och glasens klirrande. Här, hvilande på en liten soffa med en kapplöpningshäst i glas och ram
uppöfver sig, hufvudet nära elden och fötterna snuddande vid317

senapsburken på serveringsbordet i andra ändan af rummet, befann sig mrs. Micawber. Mr. Micawber gick in
först och sade: »Min söta vän, tillåt mig att presentera för dig en lärjunge i doktor Strongs skola.»

I förbigående sagt lade jag märke till, att fastän mr. Micawber alltjämt var lika oredig i sin uppfattning af min



ålder och ställning, kbm han alltid ihåg, såsom varande någonting särdeles gentilt, att jag var doktor Strongs
lärjunge.

Mrs. Micawber blef förvånad, men tyckte det var roligt att träffa mig. Jag tyckte också det var roligt att träffa
henne, och efter att ha utbytt hjärtliga hälsningar satte vi oss båda i den lilla soffan.

»Min söta vän», sade mr. Micawber, »om du vill tala om för Copperfield hur vi nu ha det ställdt, och det skall
säkert intressera honom att höra, sä går jag och tittar på tidningen en stund för att se efter, om kanske något kan
yppa sig bland annonserna.» !

»Jag trodde, att ni var i Plymouth, madame», sade jag till mrs. Micawber, då han gått.

»Min , bäste master Copperfield», svarade hon, »vi foro ganska riktigt till Plymouth.»

»För att vara till hands», antydde jag.

»Ja visst», sade mrs. Micawber, »för att vara till händs. Men sanningen jar den, att vid tullen vill man ej veta af
talangen. Min familjs inflytande där på platsen visade sig vanmäktigt, när det gällde anskaffandet' »arf en syssla
på det området för en man med mr. Micawbers förmåga. De föredrogo personer, som saknade en sådan förmåga.
Han skulle bara kommit de andras brister att framträda så mycket bjärtare. Dessutom», sade mrs. Micawber, »vill
jag inte fördölja för er, min bäste master Copperfield, att när den gren af min familj, som är bosatt i Plymouth,
fick veta, att mr. Micawber var åtföljd af mig, af lille Wilkins och hans syster samt af tvillingarna, mottogo de
honom inte med den hjärtlighet han haft rätt att vänta, då hän så nyligen sluppit3.8

ut ur fängelset. Oss emellan sagt», sade mrs. Micawber och sänkte rösten, »fingo vi ett kyligt mottagande.»

»Är det möjligt ?» sade jag.

»Ja», sade mrs. Micawber, »det är verkligen bra smärtsamt att få se människorna från den sidan, master
Copperfield, men deras sätt att ta emot oss var afgjort kyligt. Det är inte tu tal om det. Den gren af min familj,
som är bosatt i Plymouth, blef, innan vi varit där en vecka, rent af ogrannlaga mot mr. Micawber.»

Jag sade och tänkte, att de bort skämmas för att bete sig så illa.

»Så var det i alla fall», fortfor mrs. Micawber. »Hvad kunde väl under sådana förhållanden en person med mr.
Micawbers själfkänsla göra? Han hade bara en utväg. Han måste af denna gren af min familj låna pengar för
återresa till London, och vända åter hur mycket det än kostade på.»

»Ni kommo således alla tillbaka igen, madame ?» sade jag.

»Vi kommo alla tillbaka igen», svarade mrs. Micawber. »Sedan har jag rådgjort med andra grenar af min familj
rörande den bana det vore fördelaktigast för mr. Micawber att slå in på — ty åt något måste han ägna sig, master
Copperfield, det anser jag», sade mrs. Micawber helt öfvertygad. »Det är klart, att en familj, bestående af sex
personer utom tjänarinnan, inte kan lefva på luft.»

»Nej, det kan den inte, madame», sade jag.

»De där andra familjegrenarnas åsikt är den», fortfor mrs. Micawber, »att mr. Micawber genast borde rikta sin
uppmärksamhet på kol.»

»På hvad, madame ?»

»På kol», sade mrs. Micawber. »På kolhandel. Då mr. Micawber anställde förfrågningar, fick han det intrycket,
att kolhandeln på Medwayfloden skulle ha något att bjuda en man med hans begåfning. Mr. Micawber gjorde då
den ganska riktiga anmärkningen, att första steget, som borde tagas, vore att319

fara och s e Medwayfloden. Och vi foro och sågo den. Jag säger vi, master Copperfield, för jag skall aldrig»,
tillade mrs. Micawber med rörelse, »jag skall aldrig öfverge mr. Micawber.»

Jag gaf sakta till känna mitt gillande och min beundran.



»Vi foro och sågo på Medwayfloden», upprepade mrs. Micawber. »Min åsikt om kolhandeln på den floden är, att
den kanhända fordrar talang, men att den säkert fordrar kapital. Talang har mr, Micawber, kapital har han inte.
Jag tror nästan, att vi sågo större delen af Medwayfloden, och den slutsatsen kom jag till. Som vi voro så nära
Canterbury, ansåg mr. Micawber, att det varit oklokt att inte resa hit och se domkyrkan, först och främst för att
den är så sevärd och vi aldrig sett den, mien äfven af den anledningen, att det var mycket troligt, att någonting
skulle yppa sig i en stiftsstad. Nu ha vi varit här i tre dagar», sade mrs. Micawber, »och än har ingenting yppat
sig. Kanske förvånar det inte er, master Copperfield, så mycket som det skulle förvåna en främling att höra, att vi
nu gå och vänta på en penningeförsändelse från London för att kunna afbörda oss våra pekuniära förpliktelser på
detta hotell. Tills denna försändelse ingår», sade mrs. Micawber med mycken känsla, »är jag afstängd från mitt
hem — jag menar de möblerade rum vi hyrt i Pentonville — från min gosse, min flicka och mina tvillingar.»

Jag kände det lifligaste deltagande för mr. och mrs. Micawber i denna deras obehagliga belägenhet och sade detta
till mr. Micawber, då han i detsamma kom tillbaka, samt tillade, att jag önskade jag haft så mycket pengar, att
jag kunnat låna dem det erforderliga beloppet. Han svarade, i det han tryckte min hand: »Copperfield, ni är en
verklig vän, men när det blir alltför svårt, saknar den aldrig en vän, som är försedd med rakdon.» Vid denna
hemska antydan slog mrs. Micawber sina armar om mr. Micawbers hals och tiggde och bad honom att lugna sig.
Han320

grät men hämtade sig snart så pass, att han kunde ringa på kyparen och beställa en varm njurpudding och en
tallrik räkor till frukost dagen därpå.

När jag tog afsked, voro de så envisa att öfvertala mig att äta middag hos dem innan de reste,, att jag inte kunde
säga nej. Men som jag visste, att jag inte kunde komma den följande dagen, emedan jag hade läxor att läsa öfver
på aftonen, gjorde mr. Micawber upp med mig, att han under förmiddagens lopp skulle infinna sig hos doktor
Strong och bjuda mig till dagen därpå, om detta passade mig bättre. Han hade nämligen en aning om, att
penningeförsändelsen skulle komma med morgonposten. Jag blef följaktligen utkallad ur skolsalen nästa
förmiddag och fann mr. Micawber i mottagningsrummet. Han hade kommit för att säga, att middagen skulle äga
rum enligt aftal. När jag frågade honom, om pengarna kommit, tryckte han min hand och gick.

Då jag mot aftonen samma dag stod och såg ut genom fönstret, blef jag både förvånad och orolig öfver att få se
mr. Micawber och Uriah Heep gå förbi arm i arm: Uriah ödmjukt medveten om den ära som skedde honom, mr.
Micawber njutande af att få utsträcka sitt beskydd till Uriah. Men än mera förvånad blef jag, då jag följande dag
begaf mig till det lilla värdshuset, dit jag var bjuden att äta middag klockan fyra, och kom under fund med att mr.
Micawber, enligt hvad han själf berättade, gått hem med Uriah och druckit konjak och vatten hos mrs. Heep.

»Och jag skall tala om för er, min käre Copperfield», sade mr. Micawber, »att er vän Heep är en ung man, som
skulle kunna bli generalprokurator. Om jag kant denna unga man vid den tidpunkt, då mina svårigheter voro
mest kritiska, så kan jag inte säga mer, än att jag tror, att mina kreditorer skulle ha blifvit betydligt bättre skötta,
än fallet var.»

Jag begrep inte riktigt hur detta var möjligt, ty som det var, hade ju inte mr. Micawber betalt någonting alls. Men
jag ville inte fråga. Ej heller321

ville jag gärna säga, att jag hoppades, att han inte visat sig alltför meddelsam mot Uriah eller fråga, om de talat
mycket om mig. Jag var rjädd att såra mr. Micawber eller kanske, rättare sagt, mrs. Micawber, som ju var så
känslig; men nog var jag orolig och tänkte ofta på det sedan.

Vi fingo en förträfflig liten middag. En riktigt fin fiskrätt, en njurkalfstek, köttfärs, en rapphöna och en efterrätt.
Det bjöds på både vin och starköl, pch efter middagen lagade mrs. Micawber med egna händer till en bål varm
punsch.

Mr. Micawber var ovanligt uppspelt. Jag har aldrig sett honom mera sällskaplig. Hans ansikte sken af punschen,
så att det såg ut som om det varit fernissadt. Han blef lekfullt sentimental, då han talade om staden och önskade
den framgång och lycka, anmärkande, att mrs. Micawber och han haft det särdeles trefligt där, och att han aldrig



skulle glömma de angenäma timmar de tillbringat i Canterbury. Sedan föreslog han min skål, och han och jag
och mrs. Micawber togo en öfverblick öfver tiden af vår bekantskap, och sålde i andanom alla bohagstingen en
gång till. Sedan föreslog jag mrs. Micawbers skål, eller jag sade åtminstone: »Om ni tillåter det, mrs. Micawber,
skall jag nu ha den äran att dricka e r skål.» Hvarefter mr. Micawber höll ett loftal öfver mrs. Micawbers karaktär
och sade, att hon alltid varit hans ledare, filosof och vän, och1 att han ville råda mig, att, när jag kom i
giftasåldern, gifta- mig med en sådan kvinna, om en sådan stod att få.

Allt efter som punschen i bålen minskades, blef mr. Micawber mera vänlig och gemytlig. Som äfven mrs.
Micawber blef litet lifvad, sjöngo vi »Den gamla goda tiden», och då vi kommo till orden: »Räck mig din hand,
min heders bror», togo vi hvarandra i hand kring bordet. Sedan kom det en oJattlig strof, som vi alls icke
begrepo, och då blefvo vi riktigt rörda.

Med ett ord, jag har aldrig sett någon mera genomgående jovialisk person än mr. Micawber var ända

21. — Dickens, David Copperfield.322

till aftonens sista minut, då jag tog ett hjärtligt afsked af honom och hans älskvärda hustru. Följaktligen var jag
alldeles oförberedd, då jag klockan sju morgonen därpå mottog nedanstående meddelande, dag-tecknadt klockan
half tio på aftonen — en kvarts timme sedan vi skilts.

»Min käre unge vän!

Tärningen är kastad, allt är förbi. Som jag under en glädtig mask dolt bekymrens härjningar, har jag underlåtit att
i afton säga er, att allt hopp om penningförsändelsen är ute. Under dessa omständigheter, som äro lika
förödmjukande att uthärda, att begrunda och att berätta, har jag afbördat mig mina peku-niära förbindelser i detta
etablissemang medelst en revers, som skall betalas fjorton dagar från dato i min bostad i Pentonville, London.
När den förfaller, kan den icke honoreras. Resultatet är undergång. Äskviggen hotar, trädet måste falla.

Låt den olycklige, som nu talar till er, min biäste Copperfield, bli er en vårdkas lifvet igenom. Det är i denna
afsikt och med detta hopp han skrifver. Kunde han få tro, att han gjort så pass mycket nytta, skulle möjligen en
ljus stråle intränga i hans återstående lefnads dystra fängelsehåla — ehuru hans lifslängd i närvarande stund är,
minst sagdt, ytterst problematisk.

Detta är det sista meddelande ni, min käre Copperfield, någonsin mottager

Från

Den utblottade uslingen

Wilkens Micawber.»

Jag blef så tagen af detta hjärtslitande brefs innehåll, att jag genast springande tänkte skynda till det lilla hotellet,
innan jag gick' till skolan, och säga mr. Micawber ett tröstens ord. Men innan jag hunnit halfvägs, mötte jag
Londondiligensen med mr. och mrs. Micawber på baksätet. Mr. Micawber såg ut som den förkroppsligade bilden
af lugn njutning, han323

log åt mrs. Micawbers konversation, förfriskade sig med valnötter i en papperspåse, och ur hans bröstficka stack
en butelj upp. Som de icke sågo mig, fann jag det på det hela bast att inte låtsa se dem. Med en tung börda lyft
från mitt bröst, vek jag in på en sidoigata, som förkortade vägen till skolan, och kände det på det hela taget skönt,
att de voro borta, ehuru jag nog ändå tyckte mycket om dem.

KAP. XVIII.

En återblick.

Min skbltid! Min tillvaros tysta fortglidahde — mitt lifs osedda, okända framflytande — från barndom till
ungdom! Låt mig tänka efter, då jag blickar tillbaka på detta flytande vatten, som nu blifvit till en torr strömfåra,
höljd af löf, om det finnes några märken utefter dess brädd, som kunna påminna mig om dess forna lopp.



Ett ögonblick går, och jag sitter på min plats i domkyrkan, dit vi alla följdes åt hvar söndags förmiddag, efter att
först ha samlats i skolan. Derf fuktiga lukten, den sollösa luften, känslan af att världen var utestängd, orgelns
brus genom de svarta och hvita hvälfda läktarne och skeppen äro de vingar, som föra mig dit tillbaka och hålla
mig sväfvande öfver de där dagarna i en halft sofvande, halft vaken dröm.

Jag sitter inte sist i skolan. Jag har på några månader gått om åtskilliga kamrater. Men primus synes mig en
betydande person, som bor i fjärran och hvars svindlande höjd är ouppnåelig. Agnes 323

log åt mrs. Micawbers konversation, förfriskade sig med valnötter i en papperspåse, och ur hans bröstficka stack
en butelj upp. Som de icke sågo mig, fann jag det på det hela bast att inte låtsa se dem. Med en tung börda lyft
från mitt bröst, vek jag in på en sidoigata, som förkortade vägen till skolan, och kände det på det hela taget skönt,
att de voro borta, ehuru jag nog ändå tyckte mycket om dem.

KAP. XVIII.

En återblick.

Min skbltid! Min tillvaros tysta fortglidahde — mitt lifs osedda, okända framflytande — från barndom till
ungdom! Låt mig tänka efter, då jag blickar tillbaka på detta flytande vatten, som nu blifvit till en torr strömfåra,
höljd af löf, om det finnes några märken utefter dess brädd, som kunna påminna mig om dess forna lopp.

Ett ögonblick går, och jag sitter på min plats i domkyrkan, dit vi alla följdes åt hvar söndags förmiddag, efter att
först ha samlats i skolan. Derf fuktiga lukten, den sollösa luften, känslan af att världen var utestängd, orgelns
brus genom de svarta och hvita hvälfda läktarne och skeppen äro de vingar, som föra mig dit tillbaka och hålla
mig sväfvande öfver de där dagarna i en halft sofvande, halft vaken dröm.

Jag sitter inte sist i skolan. Jag har på några månader gått om åtskilliga kamrater. Men primus synes mig en
betydande person, som bor i fjärran och hvars svindlande höjd är ouppnåelig. Agnes324

säger nej, men jag säger jo och talar om för henne, att hon inte kan ana hvilka kunskapsförråd, som insamlats af
den underbare yngling, till hvars plats hon tror att jag, till och med jag, svage aspirant, skall kunna hinna upp i
sinom tid. Han är inte min enskilde vjän och offentlige beskyddare, som Steerforth var, men jag betraktar honom
med mycken vördnad. Jag undrar mest hvad han skall bli, då han lämnar doktor Strongs, och hur mänskligheten
skall kunna vägra honom hvilken plats det vara månde.

Men hvem är det, som träder fram där? Det ar miss Shepherd, som jag älskar.

Miss Shepherd är en af helpensionärerna i misserna Nettingalls skola. Jag tillber miss Shepherd. Hon är en liten
flicka klädd i späns, har ett rundt ansikte och lockigt, lingult hår. Misserna Nettingalls unga elever gå i
domkyrkan, äfven de. Jag kan inte se i boken, ty jag måste se på miss Shepherd. När korgossarna sjunga, hör jag
miss Shepherd. I ritualen inför jag i andanom miss Shepherds namn — jag sätter henne i den kungliga familjen.
Hemma i mitt eget rum kan jag ibland inte låta bli att utbrista : »O, miss Shepherd!» alldeles utom mig af kärlek.

Till en tid är jag okunnig om miss Shepherds känslor, men till sist är mig ödet gunstigt, och vi träffas i
dansskolan. Jag får miss Shepherd till min dam. Jag vidrör * miss Shepherds handske, och det pirrar i hela min
jackärm och känns ända ut i hårstråna. Jag säger ingenting ömt till miss Shepherd, men vi förstå hvarandra. Miss
Shepherd och jag lefva bara för att bli förenade.

Jag undrar just, hvarför jag i hemlighet gör miss Shepherd en present af tolf brasilianska nötter? De symbolisera
icke kärleken, de äro svåra att lägga i ett något så när skapligt paket, de äro hårda att knäcka, till och med mellan
en dörr, och när man knäckt dem, äro de oljeaktiga. Jag tycker dock, att de så väl lämpa sig för miss Shepherd.
Konjaksringar offrar jag också på miss Shepherd, och325

otaliga apelsiner. En gån g kysser jag miss Shepherd i kapprummet. Himmelska lycka! Men hvilken ångest och
harm erfar jag icke följande dag, då jag nås af ett sväfvande rykte, att misserna Nettingall satt miss Shepherd i
stocken för att hon går in med fötterna!



Miss Shepherd var ju mitt lifs rådande tanke och ständiga vision — hur kom det sig då, att jag någonsin bröt med
henne? Det begriper jag inte. Och dock uppstår så småningom köld mellan miss Shepherd och mig. Jag får höra
det glunkas om, att miss Shepherd sagt, att hon inte tycker om att jag stirrar på henne och att hon erkänt, att hon
föredrar master Jones. Den där Jones! En gosse utan all förtjänst. Svalget mellan miss Shepherd och mig vidgar
sig. Till sist möter jag en dag misserna Nettingalls skola, som är ute på promenad. Miss Shepherd gör en grimas,
då hön går förbi mig, och ser skrattande på sin närmaste kamrat. Allt är slut. Ett helt lifs hängifvenhet— ty så
synes den mig, och det kan komma på ett ut — är förbi. Miss Shepherd förekommer ej längre i högmässoritualen,
och den kungliga familjen känner henne icke mer.

Jag har kommit högre upp i skolan, och ingen stör min frid. Numera är jag inte alls artig mot de unga damerna
hos misserna Nettingall, jag skulle inte bry mig om någon af dem, vore de än dubbelt så många och tjugu gånger
så vackra. Jag tycker att (dansskjolan är en tråkig1 inrättning och undrar, hvarför inte flickorna kunna dansa med
hvarandra och låta oss vara i fred. Jag börjar bli framstående i latinsk vers och försummar mina kängsnören.
Doktor Strong nämner mig offentligt som en lofvande! ung lärd. Mr. Dick är alldeles utom sig af glädje, och med
nästa post skickar min tant mig en guinea.

Skuggan af en ung slaktare reser sig likt synen af det hjälmklädda hufvudet i Macbeth. Hvem är denne unge
slaktare? Han är den canterburyska ungdomens skräck. Det råder en gängse tro, att den oxmärg, hvarmed han
smörjer sitt hår, förlänar honom326

en öfvernaturlig styrka, och att knappast en fullvuxen man rår på honom. Han är en bredkindad, tjur-nackig ung
slaktare med sträfva röda kinder, ett ilsket lynne och en elak tunga. Sin tunga begagnar han hufvudsakligen till att
okväda doktor Strongs unga herrar. Han säger öppet, att om det sä är, att de vilja ha något, skall han ge dem det.
Han nämner af dem vissa individer, bland andra mig, som, han sk;ulle kunna sköta med ena handen, om man
bunde den andra handen på hans rygg. * Han ligger i försåt för de mindre pojkarna för att trumfa på deras
värnlösa hufvuden och utmanar mig hånfullt på öppen gata. Af dessa tillfyllestgörande skäl beslutar jag att slåss
med slaktaren.

Det är en sommarafton nere i en grön sänka vid hörnet af en mur. Jag möter slaktaren enligt öfverenskommelse.
Jag åtföljes af en väld trupp af våra gossar, slaktaren af två andra slaktare, en ung krö-gare och en sötare.
Förberedelserna äro afslutade, och slaktaren och jag stå ansikte mot ansikte. I ett huj har slaktaren tändt tiotusen
ljus i mitt vänstra ögonbryn. I nästa ögonblick vet jag inte, hvar muren är, eller hvar jag eller någon annan är. Jag
vet knappt hvilkendera som är jag och hvilkendera som är slaktaren, så häftigt knuffas och slåss och tumla vi om
med hvarandra på det nedtrampade gräset. Ibland ser jag slaktaren, blodig men själfsäker, ibland sier jag
ingenting, utan isitter flämtande på min Sekimdants knä; ibland rusar jag vildt på slaktaren och slår sönder
knogarna på hans ansikte utan att synas oroa honom det minsta. Till sist vaknar jag, mycket besynnerlig i
hufvudet, som om jag haft feberdrömmar, och ser slaktaren gå sin väg och sätta på sig rocken, under det att han
lyckönskas af de båda andra slaktarne och! sotaren och krögaren. Af detta drar jag den riktiga slutsatsen, att
segern är hans.

Jag föres hem illa tilltygad, man lägger rått oxkött på mina ögon, gnider mig med ättika och konjak, och min
öfverläpp vanställes af en hvit, under-327

lig fläck, som svullnar alldeles omåttligt. Tre eller fyra dagar måste jag stanna hemma och ser faslig ut med en
grön skärm för ögonen. Mycket tråkigt skulle jag ha, om inte Agnes vore som en syster för tnig, tröstade mig,
läste högt för mig och gjorde det lätt och angenämt på alla sätt. Agnes har mitt fulla förtroende i allt; jag berättar
henne hela historien om slaktaren och de oförrätter han hopat öfver mig; och hon tycker, att jag ej kunnat undgå
att slåss mied slaktaren, på samma gång som hon fasar och darrar för att jag slagits med honom.

Tiden har omärkligt lupit åstad, ty i de dagar, som nu kommit, är ej längre Adams primus — det är mången god
dag sedan han var det. Adams lämnade skolan för så länge sedan, att när han kommer tillbaka för att hälsa pä hos
doktor Strong, är det inte många utom jag, som känna honom. Adams har snart af slutat sina juridiska studier,
kommer att bli advokat och bära peruk. Det förvånar mig att finna honom anspråkslösare än jag väntat och



mindre imponerande till sitt yttre. Världen har han icke heller slagit med häpnad; den går, så vidt jag kan förstå,
sin gilla gång, ungefär som innan han anslöt sig till den.

Ett toimrum, hvarigenom skaldekonstens och historiens stormän tåga fram i ståtliga skaror, som aldrig vilja sluta
— och hvad kommer sedan? Nu är det jag, som är primus och ser ned på den långa raden af gossar jag har under
mig, med ett nedlåtande intresse omfattande dem, som påminna mig om den gosse jag själf var, när jag först kom
dit. Den lilla pysen tycks ej utgöra del af mig; jag minns honom som någonting jag lämnat bakom mig på lifvets
stig — som någonting jag snarare gått igenom än varit — och tänker på honom nästan som på en annan.

Och den lilla flickan jag såg den där första dagen hos mr. Wickfields, hvar är hon? Hon är också borta. I hennes
ställe rör sig porträttets lefvande afbild, ej längre en miniatyrupplaga, omkring i huset,328

och Agnes — min ljufva syster, som jag kallar henne i tankarna, min rådgifvarinna och vän, en god ängel för alla
dem som komma under hennes lugna, goda, osjjälfviska inflytande — är nu en fullvuxen kvinna.

På hvad sätt har jag förändrats, om jag frånräk-nar växt och utseende samt de kunskaper jag under alla dessa år
insamlat? Jag bär guldur med kedja, ring på lillfingret och röck med långa skört, och jag förbrukar ganska mycket
björnisterpomada, hvilken omständighet tillika med ringen förefaller misstänkt. Är jag återigen förälskad? Ja
visst. Jag dyrkar den äldsta miss Larkins.

Den äldsta miss Larkins är inte en liten flicka. Hon är en lång, mörk, svartögd, ståtlig kvinna. Den äldsta miss
Larkins är ingen dufunge, det är inte ens den yngsta miss Larkins, och den äldsta är minst tre eller fyra år äldre.
Kanske är den äldsta miss Larkins omkring trettio år. Min passion för henne går öfver alla gränser.

Den äldsta miss Larkins är bekant med office,-rare. Det är förfärligt svårt att uthärda detta. Jag ser dem tala med
henne på gatan. Jag ser dem gå ö|fver vägen för att möta henne, när hennes hatt — hon har smak för lysande
hattar — skymtar bort på trottoaren i sällskap med systerns. Hon pratar och skrattar och ser ut att tycka om det.
Själf använder jag en stor del af mina lediga stunder att gå fram och tillbaka för att möta henne. Om jag kan få
bocka mig för henne en gång om dagen — och som jag känner miss Larkins, går det an att jag bockar mig för
henne — känner jag mig lyckligare. Och en och annan bock kan jag sannerligen] förtjäna. Om det finns någon
rättvisa här i världen, bör det väl fås någon ersättning för de hemska kval jag lider aftonen då kapplöpningsbalen
äger rum, och jag vet att äldsta miss Larkins dansar med officerarne.

Min kärlek förjagar all matlust och drifver mig att ständigt begagna min nyaste sidenhalsduk. Den enda lindring
jag har består i att dagligen sätta på329

mig mina bästa kläder och ofta låta blanka mina stöflar. Jag synes mig då något mera värdig den äldsta miss
Larkins. Allt som tillhör henne eller står i sammanhang med henne är mig dyrbart. Mr. Larkins — en gammal
knarrig herre med isterhaka och emaljöga — förefaller mig ytterst intressant. När jag inte kan möta hans dotter,
går jag på gator där det är troligt, att jag möter honom. Att säga: »Hur står Idet till, mr. Larkins ? Jag hoppas de
unga misserna och hela familjen må väl?» synes mig så djärft, att jag rodnar.

Jämt och samt tänker jag på min ålder. Jag är visserligen inte mer än sjutton år, och sjutton år är ungt för den
äldsta miss Larkins, men hvad gör det? Dessutom blir jag ju snart tjuguett. Hvar afton promenerar jag
regelbundet utanför mr. Larkins' hus, fastän det smärtar mig att se officerarna gå in där och höra dem uppe i
salongen, där den äldsta miss Larkins spelar harpa. Det händer mig till och med ett par kvällar att trånande och
dyster gå rundt omkring huset, sedan familjen lagt sig, undrande hvilket rum som är den äldsta miss Larkins*
sofrum — och troligen gissande på hennes fars. Jag önskar då, att det må bli eldsvåda, att den församlade hopen
må stå där lamslagen, under det att jag, rusande; fram med en stege, reser denna mot muren och genom fönstret
räddar henne i mina armar, ilar tillbaka efter någonting hon glömt och omkommer i lågorna. Jag är nämligen i
allmänhet mycket oegennyttig i min kärlek, och tror, att det skulle vara mig nog att uppträda som hjälte för miss
Larkins och sedan dö.

I allmänhet, men icke alltid. Ibland framträder gladare syner för mig. Under det att jag klär mig — en
sysselsättning som upptar två timmar — till herrskapet Larkins* stora bal, som jag gladt mig åt i tre veckor, roar



jag mig med angenäma föreställningar. Jag ser mig själf, fattande mod att göra miss Larkins min
kärleksförklaring. Jag ser miss Larkins,332

sänkande sitt hufvud mot min axel, och jag hör henne säga:

»O, mr. Copperfield, får jag tro mina öron I» Jag ser mr. Larkins komma hem till mig följande morgon och säga:
»Bästa Copperfield, min dotter har berättat mig allt. Er ungdom utgör ej något hinder. Se här tjugu tusen pund.
Lycka till!» Jag ser min tant vekna och välsigna oss, och jag ser mr. Dick och doktor Strong bevittna vigseln. Jag
är ju en förståndig yngling, tror jag — det vill säga, när jag nu ser tillbaka, tror jag, att jag var det — och säkert
ganska anspråkslös, men allt det där tänker jag mig i alla fall in i.

Jag beger mig till det förtrollade huset, som är rikt på ljus, prat, musik, blommor och officerare (ledsamt nog),
samt där den äldsta miss Larkins strålar af skönhet. Hon är klädd i blått, med blå blommor i håret — förgät-mig-
ejer — liksom behöfde hon bära sådana 1 Det är första tillställning för »stora» |ag någonsin varit bjuden till, och
jag känner mig litet förlägen. Jag tycker nämligen, att jag inte hör ihop med någon, och ingen tyckes ha något att
säga mig, utom mr. Larkins, som frågar hur det står till med mina skolkamrater, hvilket är alldeles onödigt, ty
)ag har inte kommit dit för att bli förolämpad. Men sedan jag en stund stått i dörröppningen och andligen frossat
af min gudinnas åsyn, närmar hon sig till mig — hon, den äldsta miss Larkins — och frågar mig helt gladt, om
jag dansar.

Bugande stammar jag: »Med er, miss Larkins.»

»Inte med någon annan ?» frågar miss Larkins.

»Jag skulle inte finna nöje i att dansa med någon annan.»

Miss Larkins skrattar och rodnar — det tror jag — i det hon säger: »Dansen efter den nästa skall det bli mig ett
nöje.»

Stunden kommer. »Det är visst en vals», anmärker miss Larkins litet tvekande, då jag anmäler mig. »Valsar ni?
Om ni inte gör det, så vill kapten Bailey —»

Men visst valsar jag — och händelsevis mycket333

väl — och jag för ut miss Larkins. Med mycken beslutsamhet tar jag henne från kaptenens sida. Han blef väl
förtviflad, kan jag tro, men hvad gör det mig? Det har jag varit själf. Jag valsar med den iäldjsta miss Larkins I
Jag vet inte hvar, bland hvilka eller huru länge. Jag vet bara, att jag sväfvar kring i rymden med en blå ängel, i ett
tillstånd af salig yra, tills jag befinner mig ensam med henne, hvilande på en soffa i ett litet rum. Hon beundrar en
blomma, en skär c a m e 1 i a j a p o nj i c a, kostat en half krona, som jag bär i knapphålet. Jag ger henne den och
säger:

»Jag begär ett ovärderligt pris för den, miss Larkins.»

»Verkligen I Hvad då?» frågar miss Larkins.

»En af era blommor, som jag skall gömma, som den girige sitt guld.»

»Ni är en djärf gosse», säger miss Larkins. »Se här!»

Hon räcker mig den utan missnöje. Jag för den till mina läppar, sedan till mitt bröst. Leende lägger miss Larkins
sin arm i min och säger : »För mig nu tillbaka till kapten Bailey.»

Jag förlorar mig i minnet af detta tjusande samtal och af valsen, då bon åter kommer till mig, ledd af en tarflig
äldre herre, som hela kvällen suttit och spelat whist, och säger:

»Se här har jag min |djärfva vän! Mr. Chestle) vill göra er bekantskap, mr. Copperfield.»

Jag förstår strax, att han ar en vän i familjen och känner mig mycket smickrad.

»Jag beundrar er smak, sir», säger mr. Chestle. »Den gör er hed^r. Jag förmodar, att ni inta synnerligt intresserar



er för humle, och jag odlar den varan i tämligen stor skala. Skulle ni någon gång få lust att komma öfver till våra
trakter i närheten; af Ashford och bese ägorna, så är ni välkommen, och stannar så länge ni vill.»

Jag tackar mr. Chestle varmt och trycker hans hand. Jag tror mig försatt i en lycklig dröm. Jag332

valsar än en gång med den äldsta miss Larkins — hon säger, att jag dansar så väl. Jag går hem i ett tillstånd af
vlerklig lycksalighet och valsar i inbillningen hela natten, njed armen om min kära gudinnas blåa lif. Under flera
dagar öfverlämnar jag mig åt de mest hänryckande reflexioner, men jag träffar henne hvarken på gatan eller n,är
jag gör visit i huset. En ganska ofullkomlig tröst för denna missräkning bjudes mig af den heliga underpanten,
den vissnade blomman.

»Trotwood», säger Agnes en dag, sedan vi ätit middag. »Hvem tror du skall gifta sig i morgon ? Någon du
beundrar.»

»Det är väl inte du själf, Agnes?»

»Nej, inte jag», svarar hon och ser gladt upp från noterna hon håller på att skrifva af. »Hörde du hans fråga,
'pappa? Det är den äldsta miss Larkins.»

»Med — med kapten Bailey?» har jag nätt och jämnt kraft att framstamma.

»Nej, inte med någon kapten. Med mr. Chestle, en humleodlare.»

Jag känner mig djupt olycklig en vecka eller två. Jag tar af mig ringen, jag går i mina sämsta kläder, jag begagnar
ingen björnpomada och ofta försjunker |j ag i sorgliga betraktelser öfver miss Larkins* vissna blommor. Men så
småningom tröttnar jag vid detta slags lif, och sedan slaktaren återigen utmanat mig, kastar jag bort blomman,
möter slaktaren och öfver vinner honom med glans.

Detta, jämte återtagandet af ringen så väl som af björnpomadan i måttliga doser, är det sista jag minnes från,
detta mitt sjuttonde år. 333

KAP. XIX.

Jag ser mig omkring och gör en upptäckt.

Jag vet verkligen inte om jag innerst var glad eller ledsen när min skoltid närmade sig slutet, och jag skulle lämna
doktor Strongs läroanstalt. Jag hade varit mycket lycklig där, jag hyste en stark tillgifvenhet för doktorn, och jag
spelade en ganska framstående roll i den lilla världen. Af dessa skäl kostade det på mig att lämna skolan, men af
andra, ganska overkliga, gladde det mig att få göra det. Dunkla föreställningar om att vara en ung man, som rådde
sig själf, och om den betydelse, som tillkommer en sådan ung man, om de underbara ting", som kunna ses och
göras af en sådan matador och af den under-bära effekt han icke kunde undgå att åstadkomma inom samhället,
lockade mig bort. Så mäktigt verkade dessa jillusoriska föreställningar på mitt barnsliga sinne, att, efter hvad jag
nu kan tycka, måtte jag ha lämnat skolan utan den saknad, som varit så naturlig. Denna skilsmässa har icke gjort
så starkt intryck på mig som flera andra. Jag söker förgäfves erinra mig, hur jag kände det då, och hur uppbrottet
gick till, ty det står icke klart för mitt minne. Tanken på det kommande förvirrade mig. Jag vet, att mina
ungdomliga erfarenheter vid den tiden icke voro mycket värda, och att lifvet då mer än något annat stod för mig
som en stor saga, som jag skulle börja läsa.

Min tant och jag hade ofta med mycket allvar öfverlagt om hvilket kall jag skulle ägna mig åt. Ett helt år eller än
längre hade jag sökt efter ett tillfredsställande svar på hennes ofta upprepade fråga, hvad jag helst skulle vilja bli.
Så vidt jag kunde334

förstå, hade jag ingen särskild håg för någonting. Om jag på inspirationens väg kunnat få kännedom om
Sjöfartens vetenskap och tagit befäl öfver en snabb-Iseglande expedition, som gått jorden rundt på en segerrik
upptäcktsresa, tror jag, att det icke skulle passat mig illa. Men som intet sådant under var att vänta, önskade jag
att ägna mig åt något yrke, som icke skulle vara för betungande för min tants kassa, och att där göra min plikt,
hvilket yrke det än månde vara.



Mr. Dick hade alltid varit tillstädes vid dessa rådplägningar och iakttagit ett begrundande och vist förhållande.
Endast en gång kom han fram med ett förslag, och vid det tillfället proponerade han belt plötsligt — jag vet ej af
hvilken anledning — att jag skulle bli gelbgjutare. Min tant upptog detta förslag så onådigt, att han aldrig vågade
sig på något mera, utan sedan åtnöjde sig med att uppmärksamt lyssna till hvad hon tänkt ut och att skramla med
sina pengar.

»Vet du hvad, Tröt», sade min tant en gång under julhelgen, sedan jag lämnat skolan, »som denna kvistiga fråga
ännu är outredd och som vi, så vidt möjligt är, måste undvika att fatta ett oklokt beslut, tror jag det air bäst, att vi
unna oss litet andrum'. Under tiden måste du försöka att se saken från en ny synpunkt, inte längre från en
skolgosses.»

»Det vill jag visst, tant.»

»Det har fallit mig in», fortfor min tant, »att litet omväxling och en skymt af lifvet i den yttre världen skulle
kunna vara dig till gagn, när det gäller att pröfva din håg och bilda dig ett lugnt omdöme. Tänk om du skulle
företaga en liten resa. Tänk om du skulle fara ner till din gamla hemtrakt och halsa på den där konstiga kvinnan
med det underliga namnet», sade min tant och gned sig på näsan, ty hon kunde aldrig riktigt förlåta Peggotty, att
hon kallades så.

»Jag vet ingenting i världen, som jag hellre skulle vilja, tant!» s335

»Det var tur, det», sade min tant, »ty jag vill det också. Det är ju både naturligt och förståndigt, att du gärna vill
det. Och jag är fullt öfvertygad, Tröt, att allt hvad du kommer att göra blir naturligt och förståndigt.»

»Jag hoppas det, tant.»

»Din byster, ßetsey Trotwood», sade min tant, »skulle ha varit den mest naturliga och förståndiga flicka som
funnits till. Du vill bli henne värdig, eller hur?»

»Jag hoppas bli er värdig, tant. Det är mig nog.»

Det var då för väl, att din stackars lilla barnsliga mor inte fick lefva, sade min tant och gaf mig en gillande blick,
»ty hon hade väl varit så stolt öfver sin gosse, att hennes fattiga lilla hufvud nu blifvit alldeles vridet, såvida det
inte blifvit det förut.»

— Min tant ursäktade alltid sin svaghet för mig genom att på detta sätt öfverflytta den på min mor.

— »Det är riktigt underbart, Trotwood, hvad du påminner mig om henne!»

»På ett godt sätt, vill jäg hoppas, tant?»

»Han är så lik henne, Dick», sade min tant med eftertryck, »han är så lik henne, som hon såg ut den Idär
eftermiddagen, innan hon började bli sjuk — ja, sannerligen är han inte så lik henne, som om det vore hon som
såg på mig genom hans båda ögon.»

»Är han verkligen det?» sade mr. Dick.

»Och han är lik David ocksft», sade min tan t tvärsäkert.

»Han är mycket lik David I» sade mr. Dick.

»Men se, hvad jag vill ha dig till, Trot», återtog min tant, — »jag menar inte fysiskt utan moraliskt, ty fysiskt är
du bra sådan du är —, det är en duktig karl. En stark och bestämd man, som vet hvad han vill. En man med
beslutsamhet», sade min tant och ruskade på mössan åt mig samt knöt handen,, »en man med fasthet. Med
karaktär, Trot — med en karaktärsstyrka, som inte annat än på goda grunder tar inflytande af någon eller något.
Sådan är det,336

jag vill ha dig. Sådana borde dina föräldrar ha varit, ty då skall Gud veta, att de varit lyckligare.»

Jag sade något om, att jag hoppades att bli sådan hon nyss beskrifvit mig.



»På det att du i smått må börja att lita på dig själf och handla själfständigt», sade min tant, »så låter jag dig göra
denna lilla tripp ensam. Först tänkte jag, att mr. Dick skulle följa med, men vid närmare besinnande är det nog
bäst att han stannar hemma och beskyddar mig.»

Mr. Dick såg först litet snopen ut, men den ära och värdighet, som låg i att beskydda den underbaraste kvinna i
världen, återkallande snart solskenet till hans ansikte.

»För resten», sade min tant, »så har han ju memorialet.»

»Ja visst», sade mr. Dick ifrigt, »ser du, Trot-wood, jag ämnar snart få det färdigt — det är angeläget, att det
snart blir färdigt. Och sedan måste det naturligtvis skickas in — och då —» sade mr. Dick efter att ha hejdat sig
och gjort en lång paus, »då blir det just en skön soppa.»

I överenstämmelse med min tants vanliga förslag blef jag kort därefter försedd med en väl späckad börs och en
kappsäck samt kärleksfullt .utsänd på min expedition. Vid afskedet gaf mig min tant några goda råd och många
kyssar. Hon sade, att som hon önskade, att jag #kulle se mig om och gifva mig tid att tänka, rådde hon mig att
stanna några dagar i London, om jag hade lust, antingen på vägen till eller från Suffolk. Med ett ord, jag hade
full frihet att göra hvad jag ville under tre veckor eller en månad, och inga andra villkor inkräktade på min frihet
än att jag, som redan blifvit sagt, skulle tänka och se mig om samt förbinda mig att skrifva tre gånger i veckan
och tala om hur jag hade det.

Först begaf jag mig till Canterbury för att taga afsked af Agnes och mr. Wickfield — jag hade ännu kvar mitt
gamla rum i den sistnämndes hus — samt337

af den goda doktorn. Agnes blef mycket glad, då jag kom, och sade, att huset inte varit sig likt sedan; jag reste
därifrån.

»Nog vet jag, att jag inte år mig lik, när jag är härifrån», sade jag. »Det är som saknade jag min högra hand, då
jag saknar dig. Ehuru det inte är nog sagt; i min högra hand finns det hvarken hufvud eller hjärta. Alla som känna
dig fråga dig till råds och låta leda sig af dig, Agnes.»

»Alla som känna mig skämma bort mig, tror jag», svarade hon och log.

»Nej, det är för att du är som ingen annan. Du är så god och så mild. Du har en så fridsam natur, och du har alltid
rätt.»

»Du talar», sade Agnes och brast i ett muntert skratt, där hon satt vid sitt arbete, »du talar som om jag vore den
forna miss Larkins.»

»Se så! Det är inte vackert att missbruka ett förtroende», svarade jag och rodnade vid tanken på min blåklädda
förtrollerska. »Men jag förtror mig nog till dig i alla fall, Agnes. Det växer jag aldrig ifrån. Hvar gång jag får
bekymmer eller går och förälskar mig, skall jag tala om det för dig, om du tillåter det — till och med när jag
förälskar mig på allvar.»

»Det måtte du väl alltid ha gjort!» sade Agnes och skrattade återigen.

»Då var jag barn eller skolpojke», sade jag och skrattade i min ordning, fastän jag kände mig litet förlägen. »Nu
är det andra tider, och endera dagen blir det väl riktigt allvar af. Underligt är det, att du inte själf förälskat dig,
Agnes.»

Åter skrattade Agnes och skakade på hufvudet.

»Jag vet nog, att så inte är», sade jag, »ty då hade du väl talat om det för mig. Eller du skulle åtminstone» — ty
jag tyckte mig märka en svag rodnad — »du skulle åtminstone låtit mig upptäcka det. Så vidt jag vet, finns det
dock ingen, som förtjänar att älska dig, Agnes. Framdeles skall jag hålla ett vaksamt öga på alla dina beundrare,
och jag kan

22. — Dickens, David Copperfield.338



försäkra dig, att jag kommer att fordra mycket af den du gynnar.»

Så långt hade vi hunnit i denna blandning af förtroligt skämt och allvar, som helt naturligt framgått af vårt
syskonlika förhållande och blifvit till vana oss emellan, ty den hade börjat då vi voro barn. M-en nu höjde Agnes
helt plötsligt blicken och talade till mig i en annan ton.

»Trotwood», sade hon, »det ar en sak jag ville fråga dig om, och kanske kommer jag inte åter på länge i tillfälle
att göra det — någonting, som jag inte tror jag kunde fråga någon annan om. Har du märkt någon ^gradvis
försiggående förändring hos pappa ?»

Jag hade märkt den och ofta undrat, om äfven hon gjort det. Det syntes visst på mig, ty genast slog hon ned
ögonen, och jag såg tårar i dem.

»Säg mig hvad det är», sade hon med låg röst.

»Jag tror — skall jag tala riktigt öppet, Agnes — jag håller ju så mycket af honom?»

»Ja», sade hon.

»Jag tror inte han gagnar sig med den där vanan, som tilltagit sedan jag först kom hit. Han är ofta mycket nervös
— eller kanske inbillar jag mig det bara.» : t

»Det är inte inbillning», sade Agnes och skakade på hufvudet.

»Hans hand darrar, han talar oredigt, och' Ögonen se vilda ut. Jag har märkt det vid de där tillfällena, och när han
är sig mest olik, ber man alltid att få tala med honom i affärer.»

»Genom Uriah», sade Agnes.

»Ja, och känslan af att inte duga till det, att inte ha kunnat uppfatta saken eller att trots alla bemödanden ha visat
sitt tillstånd tyckes göra honom så orolig, att det blir värre och värre de närmast följande dagarna, och så blir han
utpinad och affallen. Blif inte ängslig, Agnes, men i denna sinnesstämning såg jag honom senast i går afton lägga
sitt hufvud mot pulpeten och gråta som ett barn.»339

Jag hade ännu icke upphört att tala, då hon sakta lade sin hand på mina läppar, och i nästa ögonblick hade hon
gått sin far till mötes i dörren och lutade sig nu mot hans axel. Uttrycket i hennes ansikte, då de båda sågo på
mig, fann jag mycket rörande. 1 denna vackra blick var en så innerlig ömhet för honom, en så stor tacksamhet för
all hans kärlek och omsorg och äfven en så bevekande bön till mig att behandla honom skonsamt till och med i
mina innersta tankar, att icke lämna rum för några hårda omdömen; på samma gån g som hon var så stolt öfver
honom och honom så hängifven, kände hon ett så djupt medlidande med honom och litade på att äfven jag skulle
göra det. Intet hon kunnat säga hade förmått uttrycka mera eller röra mig mera än denna blick.

Vi skulle dricka te hos doktorns. Vid den vanliga tiden gingo vi dit, och vid brasan i doktorns arbetsrum funno vi
honom själf, hans unga hustru och hennes mor. Doktorn, som gjorde lika mycken affär af min afresa som om jag
tänkt begifva mig till Kina, mottog mig som en ärad gäst och sade till, att man skulle kasta ett stort vedträ på
kolen så att han finge se sin gamla lärjunges ansikte lysas upp af det röda skenet.

»Jag kommer inte att se många nya ansikten på Trotwoods plats, Wickfield», sade doktorn och värmde händerna
framför elden. »Jag börjar bli lat och vill ha ro. Jag kommer att om ett halft år afstå från alla mina elever och föra
ett stillsammare lif.»

»Så har ni sagt många gånger under de sista tio åren, (doktor, svarade mr. Wickfield.

»Men nu blir det allvar af», försäkrade doktorn.

»Min förste lärare kommer att efterträda mig — det är säkert det — så att snart får. ni lof att sätta upp vårt
kontrakt och göra det så bindande som gällde det ett par riktiga skälmar.»

»Och jag får också lof att laga så att ni inte kommer till korta, hvilket ni säkert skulle göra, om ni340



själf satte upp kontraktet. Ja, jag är redo. Kinkigare uppgifter kan man få i mitt yrke.»

»Och sedan», sade doktorn leende, »får jag ingenting att tänka på utom lexikonet och den där andra kontrakt
uppgör elsen — Annie.»

Då mr. Wickfield såg på henne, där hon satt bredvid Agnes vid tebordet, föreföll det mig som om hon med en så
ovanlig skygghet och blyghet undvikit hans blick, att det stegrade hans uppmärksamhet, och det var som om han
kommit att tänka på någonting särskildt.

»Jag ser, att det kommit post från Indien», sade han efter en kort tystnad.

»Ja, helt nyligen, och bref från Jack Maldon», sade doktorn.

»Verkligen ?»

»Den stackars kära jack!», sade mrs. Markleham och runkade på hufvudet. »Det är ju ett sådant förskräckligt
klimat, det påstås, att det är som att lefva på en sandhög under ett solglas. Han såg stark ut, men han var det inte.
Min bästa doktor, de;t var hans energi, inte hans kroppskonstitution, som gjorde honom så djärf och vågsam.
Min söta Annie, nog minns du väl, att din kusin aldrig varit stark — inte hvad man kallar robust», sade mrs.
Markleham med stark betoning och såg sig omkring på oss alla, »det minns jag så väl från den tid, då min dotter
och han voro barn och dagen lång promenerade omkring arm i arm.»

Annie svarade icke, fastän man vädjat till henne.

»Bör jag af hvad ni säger, madame, draga den slutsatsen, att mr. Maldon är sjuk?» frågade mr. Wickfield.

»Sjuk!» svarade den gamla soldaten. »Min bästa herre, han är allt möjligt.»

»Utom frisk?» sade mr. Wickfield.

»Ja i sanning, utom frisk!» sade den gamla soldaten. »Han har säkert lidit af förskräckliga solsting och
djungelfebrar och frossolS och allt upptänkligt. Hvad hans lefver beträffar», sade den gamla soldaten341

helt undergifvet, »så uppgaf han allt hopp om den, då han reste ut»

»Säger han allt detta?» frågade mr. Wickfield.

»Skulle han säga det, min bästa sir», sade mrs. Markleham och skakade på både hufvud och solfjäder. »Ni känner
föga min stackars Jack Maldon, när ni kan fråga så. Han säger det visst inte. Förr kunde ni låta binda honom
mellan fyra vilda hästar.»

»Mamma!» sade mrs. Strong.

»Min söta Annie», svarade hennes mor, »jag måste en gång för alla be dig att inte blanda dig i hvad jag säger, om
det inte sker för att bekräfta det. Du vet lika väl som jag, att din kusin Maldon hellre; skulle låta slita sig mellan
hur många hastar som helst — hvarför jinskränka mig till fyra? Jag inskränker mig inte till fyra, utan jag säger
åtta, sexton, trettiotvå, hellre än han yttrar något som skulle kunna öfverändakasta doktorns planer.»

»Wickfields planer», sade doktorn i det han strök sig om hakan och såg ångerfullt på sin rådgifvare. »Det vill
säga, bådas våra planer för honom. Själf sade jag, utomlands eller i hemlandet.»

»Och jag sade», tillade mr. Wickfield med mycket allvar, »utomlands. Det var genom mig han blef skickad till
utlandet. Jag påtager mig ansvaret.»

»Åh, hvem talar om ansvar?» sade den gamla soldaten, »allt gjordes ju i bästa afsikt, min kära mr. Wickfield, allt
gjordes af välvilja och för hans bästa, det veta vi ju. Och om den kära gossen inte kan lefva där, så kan han inte
lefva där. Och kan han inte lefva där, så dör han där hellre än han motsätter sig doktorns planer. Jag känner
honom», sade den gamla soldaten och fläktade sig med solfjädern i ett slags dof profetisk smärta, »och jag vet,
att han kommer att dö där hellre än han kullkastar doktorns planer.»

»För all del, madame», sade doktorn helt gladt, »jag är inte så kär i, mina planer, att jag inte kan kullkasta dem



själf, j^g kan ersätta dem med andra. Om mr. Jack Maldon kommer hem på grund af ohälsa,342

skall han visst inte resa tillbaka, utan vi måste försöka att ställa det på något lämpligt sätt för honom här i
landet.»

Mrs. Markleham blef så öfverväldigad af detta ädelmodiga tal, som hon — jag behöfver inte säga det — hvarken
väntat sig eller framkallat, att hon bara kunde säga doktorn, att det var likt honom och åtskilliga gånger upprepa
sin manöver med solfjädern, som hon först kysste och sedan slog honom på handen med. Därefter förebrådde hon
helt mildt sin dotter Annie, för att hon inte visade sig nog tacksam, då sådana välgärningar för hennes skull
slösades på hennes forne lekkamrat, och underhöll oss med åtskilliga historier angående vissa andra högt
förtjänte medlemmar af hennes familj, som det vore önskvärdt att hjälpa på de högt förtjänta benen.

Under hela tiden sade hennes dotter Annie ej ett enda ord, lyfte icke ens på ögonlocken. Under hela tiden höll mr.
Wickfield blicken på henne, där hon satt bredvid hans egen dotter. Det föreföll mig som om han aldrig tänkt på
att äfven detta kunde observeras. Han var nämligen så upptagen af henne och af sina ftankar i samband med
henne, att han glömde allt annat. Nu frågade han hvad det var, som mr. Jack Maldon skrifvit och sagt om sig, och
till hvem han skrifvit det.

»Jo», sade mrs. Markleham och tog ett bref från spishyllan ofvanför doktorns hufvud, »den kära gossen säger till
doktorn själf — hvar har jag det? Här är det! 'Med ledsnad måste jag yppa för er, att min hälsA tagit mycken
skada och att jag fruktar att se mig nödsakad att resa hem på en tid, såsom enda medlet att bli frisk igen'. Det
måtte väl vara tydligt nog. Stackars gosse! Enda medlet att bli frisk igen I Men än tydligare står det i Annies bref.
Annie, låt mig få se det en gång till.»

»Inte nu, mamma», hviskade hon sakta.

»Mitt söta barn, i somliga fall är du en af de löjligaste människor jag känner», sade hennes mor, »och kanhända
den mest onaturliga, när det gällerdin egen familjs anspråk. Jag tror aldrig vi ens fått höra talas om brefvet, om
jag inte frågat dig efter det. Kallar du det att ha förtroende för doktor Strong? Jag är alldeles häpen. Du borde
veta bättre än så.»

Motsträfvigt blef nu brefvet framtaget, och då jag räckte det till den gamla frun, såg jag hur den; ovilliga hand,
från hvilken jag tog det, darrade.

»Låt oss nu se», sade mrs. Markleham och satte lornjetten för ögat, »hvar det står. 'Minnet af forna dagar, min
käraste Annie* — och så vidare — nej, där var det inte. 'Den välvillige gamle proktorn* — hvem menar han?
Ah bevars, kära Annie, hvad din kusin skrifver otydligt och hvad jag är dum I 'Doktorn' naturligtvis. Ja, nog är
han välvillig!» Här afbröt hon sig för att åter kyssa solfjädern och vifta med den åt doktorn, som satt och såg på
oss så lugn och belåten. »Nu har jag funnit det. 'Det torde icke pfverraska dig, Annie, att höra' — nej;, hon vet ju,
att han aldrig varit så stark. Hvad var det jag sade nyss ? — 'att jag gått igenom så mycket på denna aflägsna ort,
att jag beslutat att lämna den, hvad det än må kosta. Jag tar sjukpermission, om det går för sig, annars tar jag
afsked. Hvad jag här uthärdat och fortfarande uthärdar är alldeles olidligt'. Och om inte den där ädle mannen varit
ßå rask i sitt beslut», sade mrs. Markleham och telegraferade som nyss förut till doktorn, »skulle det vara olidligt
för mig att tänka på det.»

Mr. Wickfield sade icke ett ord, fastän den gamla frun såg på honom, som om hon väntat, att han skulle uttala sig
om det han fått höra; han iakttog emellertid sträng tystnad och satt med ögonen fästa vid golfvet. Långt efter
sedan detta ämne affärdats och man öfvergått till andra, förblef han i denna ställning. Sällan lyfte han på ögonen,
och när han gjorde det, var det endast för att med ett betänksamt uttryck låta dem hvila på doktorn eller hans
hustru eller på dem båda.

Doktorn tyckte mycket om musik. Agnes sjöng344

vackert och uttrycksfullt, och det gjorde äfven mrs. Strong. De sjöngo duetter och spelade à quatre mains, och vi
hade en riktig liten konsert. Men två ting lade jag märke till: det ena var, att fastän Annie snart återfick sitt lugn,



det tycktes ha uppstått en kyla mellan henne och mr. Wickfield, som helt och hållet åtskilde dem; det andra var,
att mr. Wickfield tycktes ogilla den förtrolighet, som rådde mellan henne och Agnes och betrakta den med oro.
Och nu måste jag tillstå, att minnet af hvad jag såg den där aftonen då mr. Maldon reste, för första gången
framstod för mig med en alldeles ny betydelse och började oroa mig. Hennes ansiktes oskuldsfulla skönhet
föreföll mig mindre oskuldsfull än förr; jag misstrodde det naturliga behaget och tjusningen i hennes väsen, och
när jag såg på Agnes bredvid henne och tänkte på hur god och sann Agnes var, uppstodo inom mig misstankar
med afseende på det lämpliga i deras vänskap.

Henne själf gjorde den likväl så lycklig, och den lyckliggjorde äfven till den grad den andra, att de båda
väninnorna kommo aftonen att flyga bort som om den varat blott en timme. Den slutade med en tilldragelse, som
fastnat i mitt minne. De togo godnatt af hvarandra, och Agnes skulle just omfamna och kyssa mrs. Strong, då mr.
Wickfield liksom af en händelse gick emellan dem och hastigt drog Agnes med sig. Då såg jag, som om den
mellanliggande tiden blifvit helt utplånad och jag ännu stått i porten då mr. Maldon reste, den aftonens uttryck i
mrs. Strongs ansikte, sådant det varit då det mött hans blick.

Jag kan inte beskrifva hur djupt detta grep mig eller hur omöjligt jag fann det, då jag sedan tänkte på henne, att
skilja henne från detta ansiktsuttryck och åter minnas hennes ansikte i dess oskyldiga skönhet. Det förföljde mig
sedan jag kommit hem. Jag tyckte, att jag lämnat doktorns hus, hotadt af ett mörkt moln. Den vördnad jag hyste
för hans gråa hufvud var blandad med medömkan öfver hans tillit345

till dem som bedrogo honom och harm mot de,m som förorättade honom. Den uppskjutande skuggan af en stor
hemsökelse och af en vanära, som ännu icke tagit fast form, föll befläckande öfver den lugna plats, där jag arbetat
och lekt som gosse och tillfogade den en grym orätt. Jag hade ej längre någon glädje af att tänka på de
allvarsamma gamla bred-bladiga aloeträden, som stodo där, slutna inom sig själfva i hundra år, och på den
jämna, välskötta gräsmattan och på stenurnorna och doktorns allé och domkyrkoklockans högtidliga ljud,
sväfvande öfver det hela. Det var som om min gossålders lugna helgedom blifvit oskärad inför mina ögon och
dess frid och ära gifna till pris åt vindarna.

Men morgonen förde med sig min skilsmässa från det gamla husat, som Agnes fyllde med sitt inflytande; och det
gaf mig nog att tänka på. Jag skulle väl snart komma dit igen; jag skulle åter få sofva — kanske ofta — i mitt
gamla rum, men bofast skulle jag ej längre bli där, och den gamla tiden var förfluten. Jag var mera beklämd när
jag packade ned de kvarlämnade böckerna och kläderna och adresserade dem till Dover, än jag ville visa Uriah
Heep, som var så angelägen att hjälpa mig, att jag, ovänligt nog, tydde det som att han var oebskrifligt glad, att
jag kom därifrån.

Jag tog afsked af Agnes och hennes far med en skenbar likgiltighet, som skulle låtsa vara mycket manlig, och
steg upp och satte mig på Londondiligensens kuskbock. Jag kände mig så vekt stämd och så förlåtande, då jag
åkte genom staden, att jag nästan hade lust att nicka åt min gamle fiende slaktaren, och kasta till honom fem
shilling i clrickspengar. Men han såg ut som en sådan inbiten slaktare, där han stod och skrapade den ofantliga
huggkubben inne i boden, och hans utseende hade så föga vunnit på förlusten af en framtand, som jag slagit ut,
att jag ansåg det bäst att icke göra några avanser.

Hvad jag mest lade an på, sedan vi hunnit ett stycke på väg, var, det minns jag, att få kusken att346

tro mig vara så gammal som möjligt och att tala med mycket grof röst. Med afseende på det sistnämnda kostade
det mig mycket obehag, men jag höll i med det, ty det lät ju så manhaftiga

»Ni reser ju ända fram, sir ?» sade kusken.

»Ja, William», svarade jag helt nedlåtande — jag kände mannen —; »jag ämnar mig till London, och sedan far
jag ner till Suffolk.»

»För att jaga?» sade kusken.

Han visste lika väl som jag, att det var ungefär lika troligt vid den tiden på året som att jag skulle ge mig ut på



hvalfångst, men jag kände mig i alla fall smickrad.

»Jag vet verkligen inte», svarade jag, låtsande mig obestämd, »om jag kommer att skjuta ett skott eller /ej.»

»Fåglarna ß* så skygga», sade William.

»Det är nog sant», sade jag.

»Är Suffolk ert grefskap, sir ?» frågade han.

»Ja», svarade jag mycket viktigt, »Suffolk är mitt grefskap.»

»Det påstås, att äppelmunkarna ska vara så rara där», sade William.

Jag hade aldrig hört det, men jag ansåg det nödvändigt att intyga min hemtrakts företräden och visa mig bekant
med dem. Jag nickade därför, som om jag velat säga: »Det kan ni lita på.»

»Och hästarna», sade William. »Det är djur, det. En Suffolkhäst af rätta slaget är värd sin vikt i guld. Har ni själf
födt upp hästar, sir?»

»Ne-ej», sade jag, »det har jag inte precis gjort.»

»Här bakom oss sitter en herre», sade William, »som gjort det i stor skala, det vill jag lofva.»

Den herre, han talade om, skelade på ett föga tilltalande sätt och hade en utstående haka samt bar en hög hvit hatt
med smalt, platt brätte. Hans tätt åtsittande skinnbyxor tycktes vara knäppta på benens utsidor från stöfveln till
höften. Hakan sköt fram öfver axeln på kusken, så nära mig!, att mannens andedräkt kittlade mig i nacken, och
då jag vände347

mig om och såg på honom, sneglade han småslugt med det icke skelande ögat på de främsta parhästarna.

»Är det inte så?» sade William.

»Är det inte hur?» frågade herrn bakom oss.

»Föder ni inte upp Suffolkhästar massvis ?»

»Jag skulle tro det», sade herrn. »Det finns intet slags häst jag inte födt upp, och intet slags hund heller. Somliga
vurma på hästar och hundar. För mig ä' de mat och dryck — hem, hustru och barn — läsning och skrifning och
matmatik — snus, tobak och sömn.»

»Det |är inte en man, som det anstår att sitta bakom kuskbocken, eller hur?» hviskade William till mig i det han
redde ut tömmarna.

Jag tydde denna anmärkning som en vink till mig att afstå från min plats, och erbjöd den därför rodnande.

»Om så ar, sir», sade William, »att ni inte har något emot det, så tycker jag allt,eatt det vore riktigare.» j ; i. : • j ;.
;;

Jag har alltid ansett detta som en af mina svåraste förödmjukelser. När jag skref upp mig för resan på
diligenskontoret, hade jag särskildt bredvid namnet låtit teckna »kuskbocken» och betalt bokhållaren en half
krona. Jag hade styrt ut mig i en särskild öfverrock och ami för att göra heder åt min upphöjda ställning, hade
yfts däröfver och känt; att jag var en prydnad för diligensen. Och redan i första skjutshållet blef jag undanpetad af
en luggsliten figur som skelade, som inte hade annan förtjänst än att han luktade stall, och att hän kunde klifva
öfver mig mera likt en fluga än en mänsklig varelse, under det att hästarna voro i fyrsprång.

Den misstro till mig själf, som mången gång vid obetydligare tillfällen ansatt mig i lifvet, då det varit bättre att
den icke funnits till, stäcktes för visso icke i växten genom denna lilla tilldragelse på Canterburydiligensen. Det
hjälpte inte alls att tala med grof röst. Jag talade från maggropen under resans348

återstående del, men jag kände mig totalt öfverglänst och ytterligt ung.

Det var i alla fall egendomligt och intressant att sitta däruppe, dragen af de fyra hästarna: väl uppfostrad, väl



klädd och med godt om pengar på fickan; och så att blicka ned på de ställen, där jag sofvit under min
mödosamma vandring. Hvarje mera anmärkningsvärd punkt på vägen gaf liflig sysselsättning åt mina tankar. När
jag såg landstrykarne, som vi mötte, och betraktade dessa oförgätliga an-siktstyper vända uppåt, kände jag det
som om kittel-flickarens svarta hand åter fattat tag i mitt skjortbröst. Då vi skramlade fram på Chathams smala
gata, och jag i förbifarten såg en skymt af gränden, där det där odjuret bott, som köpt min jacka, sträckte jag
ifrigt fram halsen för att få se den plats, där jag suttit i solskenet och i skuggan och väntat på mina pengar. Då vi
till sist kommo till skjutshållet närmast London och köfcde förbi det verkliga Salem House, där mr. Creakle fört
färlan med tung hand, hade jag gärna gifvit allt hvad jag ägde för att få lagligt tillstånd att stiga af och piska upp
honom och släppa ut alla gossarna, som om de varit en flock instängda sparfvar.

Vi foro till Gyllene Korset i Charing Cross, då ett ganska ruskigt hotell med trånga omgifningar. En kypare
visade mig till kafferummet, och en städerska förde mig till mitt lilla sofrum, där det luktade som i en åkardroska
och var täppt som i ett grafhvalf. Jag var fortfarande djupt medveten om min ungdom, ty ingen människa hade
någon respekt för mig. Städerskan var fullkomligt likgiltig för mina önskningar i alla afseenden, och kyparen
visade sig helt familjär och ville råda mig i min oerfarenhet.

»Hör nu», sade kyparen förtroligt, »hvad skulle ni vilja ha till middagen? Unga herrar pläga tycka om fjäderfä.
Får det inte vara en kyckling?»

Jag svarade honom så majestätiskt som möjligt, att jag inte hade smak för kyckling.349

»Inte det ?» sade kyparen. »I allmänhet ä' unga herrar trötta på ox- och fårkött. Tag en kalfkotlett !»i

Jag gick in på detta förslag af det enkla skäl, att jag inte kunde hitta på något annat.

»Bryr ni er om potatis ?» frågade kyparen med ett inställsamt leende och med hufvudet på sned. »Unga herrar ha
i allmänhet fått sitt lystmäte på potatis.»,

Med min allra gröfsta stämma befallde jag honom att beställa en kalfkotlett med potatis och annat tillbehör samt
att fråga i skänkrummet, om det fanns några bref till Trotwood Copperfield, Esquire. Jag visste nog, att inga
sådana funnos eller kunde finnas, men jag tyckte det var manligt att synas vänta post.

Han kom snart tillbaka för att säga, att det ej fanns några bref — hvilket mycket förvånade mig — och började
att duka åt mig i en box nära eldstaden. Under det att han var sysselsatt därmed, frågade han, hvad jag ville
dricka, och då jag svarade »en half-butelj sherry», fruktar jag, att han ansåg tillfället lämpligt att hopsamla detta
mått af skvättar, som stodo kvar i åtskilliga karaffiner. Jag har denna uppfattning, ty under det att jag satt och
läste tidningen, observerade jag honom bakom en låg afplankning, som utgjorde hans enskildta rum, mycket
ifrigt med att tömma många sådana kärl i ett enda, alldeles1 s-om då en apotekare eller droghandlare expedierar
ett recept. När vinet kom, tyckte jag också att det saknade arom och säkert är, att det innehöll flera engelska
brödsmulor än man kunnat vänta af ett utländskt vin i det rena tillståndet. Jag var emellertid så pass blyg, att jag
drack det och sade ingen,-ting.

Som jag efteråt kände mig angenämt stämd — hvaraf jag drar den slutsatsen, att förgiftning inte är obehaglig på
alla stadier — beslöt jag att gå på teatern. Det var Covent Garden-teatern jag valde, och där såg jag från bortersta
bänken i en fond-loge Julius Cæsar och den nya pantomimen. Att ha alla dessa ädla romare lifs lefvande framför
mig,352

promenerande ut och in för mitt nöje i stället för att uppträda som de stränga läromästare de varit i skolan, fann
jag både nytt och förtjusande. Men blandningen af verklighet och mystik i hela representationen, det inflytande,
jag rönte af poesien, ljusen, musiken, åskådarna, de raska, häpnadsväckande, briljanta dekorationsförändringarna,
var så förbländande och öppnade för mig så oändliga synvidder af tjusning, att när jag klockan tolf på natten kom
ut på den regniga gatan, tyckte jag det var som om jag fallit från skyarna, där jag i sekler fört en roman» tisk
tillvaro, och plumsat ned i en hojtande, stänkande, fackelbelyst, paraplystretande, hyrvagnsskram-lande,
träskotraskande, dyig och eländig värld.



Jag hade kommit ut genom en annan port och stannade en liten stund på gatan, som om jag verkligen varit en
främling på jorden; men de föga cere-moniösa knuffar och stötar jag fick återkallade mig snart till verkligheten
och förmådde mig att styra kosan tillbaka till hotellet. På vägen dit genomgick jag i tankarna den härliga synen,
och sedan jag fått litet port er och ostron, satt jag och tänkte på den ända till klockan öfver ett framför elden i
kaffe-rummet.

Jag var så upptagen af pjäsen och af det förflutna — ty på sätt och vis föreföll den mig som en lysande
transparang, genom hvilken jag såg mitt förflutna lif glida fram — att jag inte vet när gestalten af en vacker,
välväxt ung man, klädd med en smakfull och elegant ledighet, som jag har skäl att väl minnas, blef till verklighet
för mig. Men jag minns, att jag var medveten om hans närhet utan att ha sett honom komma in, och att jag
fortfarande satt där och funderade vid brasan i kafferummet.

Slutligen steg jag upp för att gå till hvila, till stor lättnad för den sömnige kyparen, som blifvit nervös i benen och
börjat vrida och slå dem samt gymnastisera dem på alla sätt där inne i sitt lilla kyffe. Då jag närmade mig dörren,
gick jag förbi herrn, som kommit in, och såg honom tydligt. Jag353

vande genast om, kom tillbaka och såg på honom igen. Han kände inte igen mig, men jag kände genast igen
honom.

Vid ett annat tillfälle skulle jag kanhända saknat mod eller beslutsamhet att tilltala honom, hade kanske
uppskjutit det till dagen därpå och möjligen gått miste om honom. Men i mitt dåvarande sinnestillstånd och ännu
besjälad af skådespelet, syntes mig hans forna beskydd så förtjänt af min tacksamhet, och min gamla kärlek till
honom svallade så friskt och ursprungligt, att jag genast med klappande hjärta gick fram till honom och sade:

»Steerforth! Vill du inte tala till mig?»

Han såg på mig med den där minen han hade ibland, men i hans ansikte läste jag icke något igenkännande. ! i 1

»Jag tror inte du kommer ihåg mig», sade jag.

»Hvad ser jag ?» utbrast han till sist. »Är det inte lille Copperfield ?»

Jag fattade hans båda händer och' ville inte släppa dem. Om jag inte blygts för det och fruktat, att det skulle
misshaga honom, hade jag fallit honom om halsen och gråtit.

»Aldrig, aldrig, aldrig har jag blifvit så glad!» sade jag. »Min käre Steerforth, det gör mig öfver-lycklig att se
dig.»

»Och jag tycker också det var roligt att träffa dig», sade han och skakade hjärtligt mina händer. »Se så,
Copperfield, gamle gosse, låt inte öfverväldiga dig!» Och ändå märkte jag nog, att det gjorde honom glad att se,
hur djupt återseendet grep mig.

Jag strök bort tårarna, som icke den starkaste föresats kunnat återhålla, och försökte skratta åt min känslighet,
hvarefter vi satte oss ned bredvid hvarandra.

»Hur kan det komma sig, att du är här?» sade Steerforth och slog mig på axeln.

»Jag har kommit hit med Canterburydiligensen i dag. Jag har blifvit adopterad af en tant i den lands-352

ändan och har nyss afslutat min uppfostran där. Men hur har du kommit hit, Steerforth?»

»Jo, ser du, jag är hvad man kallar en Oxford-student», svarade hani, »det vill säga, att jag tidvis tråkar ihjäl mig
vid universitetet, och nu är jag på väg hem till min mor. Du ser tusan så treflig ut, Copperfield. Alldeles som förr
i världen, när jag riktigt ser på dig. Inte det minsta förändrad.»

»Jag kände genast igen dig», sade jag, »men du är lättare att minnas.»

Han skrattade i det han förde handen genom sitt tjocka, lockiga hår och sade muntert:

»Ja, jag är på en skyldighetsvisit. Min mor bor ett stycke utom staden, och som vägarna äro i ett gement tillstånd



och vårt hus tämligen tråkigt, stannade jag här öfver natten i stället för att resa vidare. Jag har inte varit i staden i
sex timmar, och dem har jag dåsat bort på en teater.»

»Jag har också varit på teatern», sade jag. »På Covent Garden. Hvilken härlig och praktfull föreställning,
Steerforth!»

Steerforth skrattade hjärtligt.

»Min kära unga David», sade han och klappade mig åter på axeln, »du är då en riktig oskuld. Blomman på fältet i
soluppgången är inte friskare än du. Äfven jag har varit på Covent Garden, och en eländigare smörja har jag
aldrig sett. Hör hit, sir!»

Detta sista till kyparen, som uppmärksamt iakttagit igenkännandet och nu närmade sig mycket artigt.

»Hvar har ni lagt min vän, mr. Copperfield ?» sade Steerforth.

»Ursäkta, men jag förstår inte riktigt, sir?»

»Hvar skall han sofva ? I hvilket nummer ? Ni förstår mig mycket väl», sade Steerforth.

»Jo, sir», sade kyparen och såg litet förlägen ut, »för närvarande bor mr. Copperfield i fyrtiofyran.»

»Hvad tusan menar ni med att hysa in mr. Copperfield på en liten skulle öfver ett stall?» utbrast Steerforth.

»Ser ni, sir», sade kyparen, alltjämt litet förlägen,353

»vi visste inte, att mr. Copperfield var någonting så särskildt. Mr. Copperfield kan få sjuttiotvåan, om det passar
bättre. Rummet bredvid ert, sir.»

»Visst passar det bättre», sade Steerforth. »Styr om det där genast.»

Kyparen skyndade att verkställa befallningen. Steerforth, som var mycket road af att man förpassat mig till
fyrtiofyran, skrattade återigen och klappade mig återigen på axeln samt bjöd mig att äta frukost med honom
följande morgon klockan tio — en bjudning, som jag var blott alltför stolt och lycklig att antaga. Som det nu var
ganska sent, togo vi våra ljus, gingo uppför trappan och sade hvarandra ett hjärtligt god natt vid hans dörr. Jag
fann mitt nya rum mycket bättre än det första, där fanns ingen unken lukt, och där stod len ofantlig säng med
sängtak, en riktig liten fastighet. Bland kuddar, som kunnat räcka åt sex, somnade jag snart, uppfylld af sälla
föreställningar, och drömde om det gamla Rom, Steerforth och vänskap, tills de tidiga morgondiligenserna
drogos ut genom det underliggande porthvalfvet och kommo mig att drömma om åskan och gudarna.

; KAP. XX.

Steerforths hem.

Då städerskan följande morgon vid åttatiden knackade på min dörr och underrättade mig om att mitt rakvatten
stod utanför, kände jag det mycket svårt att icke ha bruk för det och rodnade där jag låg i sängen. En misstanke
att hon kanske skrattat, då hon sagt det, aggade mitt sinne under hela tiden jag klädde mig och gaf mig, det kände
jag, ett 23. — Dickens, David Copperfield. 353

»vi visste inte, att mr. Copperfield var någonting så särskildt. Mr. Copperfield kan få sjuttiotvåan, om det passar
bättre. Rummet bredvid ert, sir.»

»Visst passar det bättre», sade Steerforth. »Styr om det där genast.»

Kyparen skyndade att verkställa befallningen. Steerforth, som var mycket road af att man förpassat mig till
fyrtiofyran, skrattade återigen och klappade mig återigen på axeln samt bjöd mig att äta frukost med honom
följande morgon klockan tio — en bjudning, som jag var blott alltför stolt och lycklig att antaga. Som det nu var
ganska sent, togo vi våra ljus, gingo uppför trappan och sade hvarandra ett hjärtligt god natt vid hans dörr. Jag
fann mitt nya rum mycket bättre än det första, där fanns ingen unken lukt, och där stod len ofantlig säng med
sängtak, en riktig liten fastighet. Bland kuddar, som kunnat räcka åt sex, somnade jag snart, uppfylld af sälla



föreställningar, och drömde om det gamla Rom, Steerforth och vänskap, tills de tidiga morgondiligenserna
drogos ut genom det underliggande porthvalfvet och kommo mig att drömma om åskan och gudarna.

; KAP. XX.

Steerforths hem.

Då städerskan följande morgon vid åttatiden knackade på min dörr och underrättade mig om att mitt rakvatten
stod utanför, kände jag det mycket svårt att icke ha bruk för det och rodnade där jag låg i sängen. En misstanke
att hon kanske skrattat, då hon sagt det, aggade mitt sinne under hela tiden jag klädde mig och gaf mig, det kände
jag, ett 23. — Dickens, David Copperfield.354

smygande brottsligt utseende, då jag gick förbi henne i trappan på väg ned till frukosten. Jag var så ytterligt
känslig för att jag var yngre än jag kunnat önska, att det dröjde en stund innan jag kunde besluta mig att alls gå
förbi henne under så obehagliga omständigheter, utan då jag hörde henne där med kvasten, stod jag och kikade ut
på kung Carls ryttarstaty, omgifven af en massa åkardroskor och förefallande allt annat än kunglig i det drypande
regnet och den mörkbruna dimman, tills kyparen i förebrående ton upplyste mig om att jag stod i vägen för en
herre.

Det var icke i kafferummet jag fann Steerforth invänta mig, utan i ett trefligt enskildt rum med röda gardiner och
turkisk matta. En munter brasa flammade i spisen, och en god varm frukost ställdes fram på ett af en ren duk
täckt bord. En glad miniatyrbild af rum, brasa och frukost, af Steerforth och allt glänste i den lilla spegeln öfver
skänken. I början kände jag mig nog litet blyg, ty Steerforth var ju så behärskad och elegant och mig så
öfverlägsen i alla afseenden, äfven i ålder; men hans lediga sätt att beskydda mig ställde snart allt till rätta och
gjorde mig riktigt hemmastadd. Jag kunde ej nog beundra den förändring han åstadkommit på Gyllene Korset
eller ens jämföra min tråkiga och obehagliga ställning af i går med denna morgons trefnad och denna morgons
servering. Hvad kyparens fört rolighet beträffar, var den kväst till ett intet. Han passade upp på oss i säck och
aska, om jag så får uttrycka mig.

»Nu, Copperfield», sade Steerforth sedan vi blifvit ensamma, »skulle jag gärna vilja höra hvad du har för dig,
hvart du ämnar dig och allt möjligt om dig. Jag tycker det är som om jag rådde om dig.»

Värmd af glädje öfver att han fortfarande hyste så mycket intresse för mig, berättade jag honom, att min tant
föreslagit mig denna lilla utflykt och hvart jag skulle resa.

»Då du följaktligen inte har brådtom», sade Steerforth, »så kom hem till Highgate med mig och stanna355

där en dag eller två. Du kommer att tycka om min mor — hon är litet fåfäng och pratsjuk när det gäller mig, men
det får du förlåta henne -— och hon kommer att tycka om dig.»

»Jag önskar jag vore så säker på det som du i din vänlighet säger dig vara», svarade jag och log.

»Åh», sade Steerforth, »hvar och en som håller af mig har ett anspråk på henne, som säkert honoreras.»

»Då blir jag nog hennes gunstling», sade jag.

»Godt», sade Steerforth, »kom och försök. Nu skola vi ett par timmar gå ut och beskåda stadens sevärdheter —
det är roligt att få visa dem för en pojke som ßx så vaken som du, Copperfield — och så fara vi till Highgate med
diligensen.»

Jag kunde knappt tro, att detta var annat än en dröm och att jag snart skulle, vakna i fyrtiofyran till den ensliga
boxen i kafferummet och till den närgångne kyparen. Sedan jag skrifvit till min tant och berättat henne om mitt
lyckliga sammanträffande med min beundrade gamle skolkamrat och om hans af mig antagna inbjudning, foro vi
ut i en hyrvagn och sågo ett panorama jämte några andra märkvärdigheter och gjorde en rond i muséet, där jag ej
kunde undgå att märka, hur mycket Steerforth visste i en mångfald1 af ämnen och hur föga affär han gjorde af
sina kunskaper.

»Du kommer att taga en utmärkt grad vid universitetet, Steerforth», sade jag, »om du inte redan gjort det. De få



minsann skäl att vara stolta öfver dig.»

»Jag taga en grad!» utbrast Steerforth. »Nej, det aktar jag mig allt för, min kära Bellis — har du något emot, att
jag kallar dig Bellis?»

»Nej, visst inte», sade jag.

»Det var hyggligt! Min kära Bellis», sade Steerforth och skrattade, »jag har inte den allra minsta önskan att
utmärka mig på det sättet. Jag har redan gjort tillräckligt för hvad jag åsyftat, och jag tycker själf, att jag lär tung
jnog att dragas med, sådan jag är.»

»Men rykte och anseende —» började jag.356

»Ack, du romantiske Bellis!» sade Steerforth och skrattade än hjärtligare. »Hvarför skulle jag göra mig besvär,
på det att några enfaldiga tokar måtte stå där och gapa och räcka upp händerna? Det bifallet kunna de skänka
någon annan, som far efter rykte. Det är honom väl unnadt.»

Jag skämdes för att ha gjort mig skyldig till ett så stort misstag och var glad att få byta om ämne. Lyckligtvis föll
detta sig icke svårt, ty Steerforth hade èn för honom egendomlig lätthet att helt ogeneradt Öfvergå från ett ämne
till ett annat.

Sedan vi varit ute och sett oss om, intogo vi lunch, och den korta vinterdagen förflöt så hastigt, att det var
skymning, då diligensen höll utanför ett gammalt tegelhus i Highgate, på toppen af kullen. En äldre men icke
synnerligt gammal dam med stolt hållning och ett vackert ansikte stod i dörren då vi stego af, och hälsande
Steerforth som »min älskade James», slöt hon honom i sina armar. För denna dam, som var hans mor,
presenterade han mig, och med en-böjning på hufvudet bad hon mig vara välkommen.

Det var ett elegant, gammalmodigt hus, mycket stillsamt och ytterst ordentligt. Från fönstren i mitt rum såg jag
hela London i fjärran för mig som en dimma, genom hvilken här och där några ljus tindrade. Under det att jag
klädde mig, hann jag bara kasta en blick på de solida möblerna, de i ram infattade broderierna, som antagligen
förfärdigats af Steerforths mor då hon var flicka, och några crayonporträtt af damer i pudradt hår och korsett, som
skymtade på väggarna då den nyligen tända elden sprakade och flammade, och sä blef jag kallad till middagen.

I matsalen fann jag ännu en dam, spenslig och kortväxt, mörk och ej behaglig att se på, fastän hon på sitt sätt var
vacker. Jag kunde inte låta bli att observera henne, kanske för att jag ej väntat att fä se henne, kanske för att jag
satt midt emot henne, kanske också för att det var någonting an-357

märkningsvärdt hos henne. Hon hade svart hår och oroliga svarta ögon, var mager och hade ett ärr på läppen. Det
var ett gammalt ärr — jag skulle snarare vilja kalla det en söm, ty färglen var icke förändradt och det var läkt för
många år sedan — som vittnade om ett snitt, som gått öfver munnen nedåt hakan men knappt syftes från min
plats på andra sidan, bordet, utom ofvanför och på öfverläppen, hvars form det förändrat. Jag gjorde upp, att hon
var omkring trettio år gammal och att hon gärna ville bli gift. Fräsch var hon inte, påminde om ett hus, som länge
stått outhyrdt, men, som jag sagt, hon såg inte illa ut. Magerheten tycktes vara en följd af någon förtärande eld
inom henne, som gaf sig uttryck i hennes ögon.

Hon presenterades som miss Dartle, och både Steerforth och hans mor kallade henne Rosa. Jag fick veta, att hon
bodde där, och att hon länge varit mrs. Steerforths sällskapsdam. Det föreföll mig som om hon aldrig? rent ut
sade hvad hon ville säga, utan endast antydde och gjorde på så sätt mycket mera affär af det. Då till exempel mrs.
Steerforth mera på skämt än allvar yttrade, att hon var rädd att hennes son förde ett vildt lif vid universitetet,
inföll miss Dartle:

»Åh verkligen? Ni vet hur okunnig jag är och att jag bara frågar för att få upplysning, men är det inte alltid så?
Jag trodde, att alla voro ense om att universitetslifvet alltid var —?»

»Det innebär uppfostran för ett allvarligt kall, om det jär det ni mienar, Rosa», svarade mrs. Steerforth med
någon köld.



»Ja visst, ja, det är ju sant», återtog miss Dartle. »Men är det inte så ändå ? Jag vill så gärna bli motsagd, om jag
har orätt — men är det inte verkligen så?»

»Verkligen hur ?» frågade mrs. Steerforth.

»Jaså, ni menar, att det inte är så!» sade miss Dartle. »Det var bra roligt att höra det. Nu vet jag, hur jag skall
förhålla mig. Jag skall aldrig358

låta folk i min närvaro tala om slöseri och utsväfningar i sammanhang med universitetslifvet.»

»Och djäri kommer ni att göra rätt. Min sönls kurator är en mycket samvetgrann man, och om jag inte hade
obetingad tillit till min son, skulle jag i alla fall ha det till honom.»

»Skulle ni det?» sade miss Dartle. »Jaså, han är så samvetsgrann? Riktigt strängt samvetsgrann?»

»Ja, det jä,r jag öfvertygad om», sade mrs. Steerforth.

»Det var ju förträffligt!» utbrast miss Dartle. »En verklig tröst! Jaså, riktigt samvetsgrann ? Då är han inte —
men hur skulle han kunna vara det, när han ar riktigt samvetsgrann ? Från denna stund skall jag hysa de allra
bästa tankar om honom. Ni kan inte tro, hvad det höjer honom i min uppskattning att med visshet veta, att han är
riktigt samvetsgrann.»

Sina egna åsikter i alla möjliga frågor och sin gensaga mot allt, som hon ogillade, antydde hon på samma sätt,
stundom, det kunde jag icke blunda för, med mycken kraft, äfven när det gällde Steerforth. Ett bevis härpå fick
jag före middagens slut. Då mrs. Steerforth talade med mig om min afsikt att resa till Suffolk, råkade jag säga, att
det skulle glädja mig mycket, om jag kunde få Steerforth med mig, och då jag närmare redogjorde för att jag
skulle hälsa på hos min gamla sköterska och i mr. Peggottys familj, påminde jag honom om sjömannen, som han
sett i skolan.

»Jaså, den där rättframma karlen!» sade Steerforth. j»Han hade ju en son med sig, eller hur?»

?>Nej, det var hans brorson», svarade jag, »men han har adopterat honom. Han har också en liten vacker
systerdotter, som han adopterat som eget barn. Kort sagt, hans hus, eller rättare hans båt, ty han bor i en båt på
landbacken, är full med människor, som äro föremål för hans ädelmod och godhet. Du skulle bli förtjust i hela
detta hushåll.»

»Skulle jag det?» sade Steerforth. »Det tror jag nog. Jag får väl se, hvad som kan göras. För att359

inte tala om nöjet att vara tillsammans med dig, Bellis, vore det resan vardt att få se sådant slags folk i deras
samlif och göra sig till en af dem.»

Mitt hjärta klappade af hopp om än större nöje. Men det var med afseende på tonen, hvari han talat om »sådant
slags folk», som miss Dartle, hvars gnistrande ögon bevakat oss, nu åter inföll:

»Åh, är det verkligen så? Tala om för mig! Är det så ?» sade hon.

»Är det hvad? Och hvilka menar ni?» sade Steerforth.

»Sådant slags folk. Äro de verkligen djur och tölpar och varelser af ett annat slag? Det ville jag så gärna veta.»

»Nog är det tämligen stor skillnad på dem och oss», sade Steerforth likgiltigt. »Inte kan man tänka sig, att de äro
så känsliga som vi. Deras finkänslighet tar inte anstöt så synnerligen lätt. De äro förmodligen alldeles
märkvärdigt dygdiga — åtminstone påstås det af somliga, och jag vill visst inte opponera mig mot det — men
deras natur är inte mycket fin, och de kunna vara tacksamma för att deras inre, liksom deras grofva skinn inte
såras så lätt.»

»Verkligen!» sade miss Dartle. »Få saker ha gladt mig så mycket som att höra detta. Det är så tröstande. Det är så
förtjusande att veta, att när de lida, känna de det inte. Ibland har ]ag varit riktigt orolig för sådant slags folk, men
hädanefter skall jag inte alls bry mig om att tänka på dem. Ju längre man lefver, ju mer får man lära. Jag hade
mina tvifvel, det erkänner jag, mien nu äro de skingrade. Jag visste inte, hur det var, men nu vet jag det, och det



bevisar fördelen af att fråga, inte sant?»

Jag trodde, att Steerforth sagt hvad han sagt på skämt eller för att få miss Dartler att yttra sig, och jag väntade, att
han skulle säga detta sedan hon gått och vi två sutto ensamma vid brasan. Men han frågade mig bara, hvad jag
tänkte om henne.

»Hon är mycket skarpsinnig, är hon inte det ?» frågade jag.360

»Skarpsinnig ? Hon drager allt möjligt till slipstenen och hvjässer det, alldeles som hon under de gångna åren
hvässt sitt ansikte och sin figur. Hon har nött ut sig på idel slipning. Hon är ett riktigt eggjärn.»

»Ett sä underligt ärr hon har på läppen», sade

jag.

Steerforths ansikte mulnade, och han teg ett ögonblick.

»Förhållandet är», sade han, »att jag gjort det.»

»Genom en olycklig tillfällighet.»

»Nej, jag var ung pojke då, och hon retade mig, och jag kastade en hammare på henne. Jag måtte allt ha varit en
söt gosse då.»

Jag var mycket ledsen för att jag vidrört ett så smärtsamt ämne, men det kunde inte hjälpas nu.

»Hon har, som du ser, burit märket däraf sedan; dess», sade Steerforth, »och hon kommer att bära det till sin graf,
om hon någonsin får hvila i en sådan — jag kan knappt tänka mig henne hvila någonstädes. Hon var det
moderlösa barnet till en min fars släkting på långt håll. Och så dog hän. Min mor, som då blifvit änka, tog henne
hit som sällskap åt sig. Själf äger hon ett par tusen pund och spar ihop räntan för att årligen lägga den till
kapitalet. Och nu har du reda på miss Rosa Dartles historia.»

»Och isäkert älskar hon dig som en bror ?» sade jag.

»Hm», sade Steerforth och såg in i elden, »somliga bröder äro just inte så högt älskade, och somliga älska— men
slå i ditt glas, Copperfield, och låt oss dricka för blommorna på fältet, dig inberäknad, till ära för dig, och för
liljorna i dalen, som arbeta intet ej heller spinna, mig inberäknad, till skam för mig!» Ett dystert leende, som lagt
sig öfver hans drag, skingrades då han helt muntert sade detta, och åter var han sitt gamla frimodiga, älskvärda
jag.

Jag kunde inte låta bli att med ett visst smärtsamt intresse se på ärret, då vi gingo in till teet. Det dröjde inte länge
förrän jag märkte, att det ut-363

gjorde den känsligaste delen af hennes ansikte och att, då hon bleknade, var det ärret som först förändrades och
blef ett matt, blyfärgadt streck, som drog ut sig till sin fulla längd, likt ett märke, af sympatibläck, då det hålles
framför elden. Det uppstod en liten tvist mellan henne och Steerforth angående ett tärningskast vid brädspelet,
och då tyckte jag, att det ett ögonblick såg ut som om hon varit alldeles! ursinnig, och ärret stack fram som den
gamla bibliska skriften på väggen.

Det förvånade mig inte alls att se mrs. Steer-forths hängifvenhet för sin son. Hon tycktes hvarken kunna tala om
eller tänka på någonting annat. Hon visade mig en medaljong med hans porträtt som helt litet barn jßjrrite len
lock af hans hår som späd baby; hon visade mig hans porträtt, sådan han var, då ja;g först lärde känna honom,
och vid sitt bröst bar hon hans porträtt, sådan han var nu. Alla bref han någonsin skrifvit till henne förvarade hon
i ett skrin, som stod bredvid hennes stol framför spisen, och hon skulle ha läst upp några af dem för mig, och jag
skulle mycket gärna ha hört på, om inte Steerforth trädt emellan och! förmått henne att frångå sin afsikt.

»Det var hos mr. Creakle, hör jag min son säga, som ni först blefvo bekanta», sade mrs. Steerforth, då hon och
jag sutto och pratade vid ett bord under det att de båda andra spelade bräde vid ett annat. »Jag minns nu mycket
väl, att han då talade om en elev, som var yngre än han, och som vunnit hans tycke. Men ni får ursäkta, att ert



namn hade fallit mig ur minnet.»

»Han var mycket god och ädel i förhållande till mig den tiden, det kan jag försäkra er, madame»}, sade jag, »och
just en sådan vän behöfde jag då. Utan honom hade jag blifvit alldeles tillintetgjord.!»

»Han är alltid god och ädel», sade mrs Steerforth med stolthet.

Gud skall veta, att jag af allt hjärta skref under den sanningen. Och det visste hon, ty hennes majestätiska sätt
mildrades redan betydligt gent emot mig,3ö2

utom när hon talade till hans lof, ty då blef hon alltid öfverlägsen.

»På det hela taget passade inte den skolan för min son», sade hon;, »långt därifrån. Men det var särskilda
förhållanden, som måste beaktas. Min sons stolta sinne gjorde det önskvärdt, att han kom till en man, som kände
hans öfverlägsenhet och var villig att böja sig för den. Och en sådan man funno vi där.»

Det visste jag, ty jag kände karlen. Och ändå ökade inte detta mitt förakt för honom, utan jag ansåg det som en
försonande egenskap. Det var ju alltid en förtjänst att inte kunna motstå den, som var så oemotståndlig som
Steerforth.

»Min sons stora förmåga lockades fram där genom känslan af frivillig täflan och rättmätig stolthet», till-lade den
hängifna damen. »Han skulle ha rest sig mot allt tvång, men han fann sig där som härskare på platsen, och han
fattade det ädla beslutet att bli värd sin ställning. Det var likt honom.»

Jag instämde med lif och själ i att det var likt honom.

»Af fri vilja och utan allt tvång slog min son in på en bana där han, så framt han behagar, kan besegra alla
medtäflare», fortfor hon. »Min son säger mig, att ni, mr. Copperfield;, var honom mycket tillgifven, och att när
ni träffades i går, var det med glädjetårar ni gaf er till känna för honom. Jag skulle förställa mig, om jag låtsade
vara förvånad öfver att min son kan ingifva sådana känslor; men jag kan inte vara likgiltig för någon, som är så
känslig för hans goda egenskaper, och det gläder mig mycket att se er här, och jag kan försäkra er, att han har en
ovanligt varm vänskap för er och att ni kan lita på hans beskydd.»

Miss Dartle spelade bräde med samma ifver som hon gjorde allt annat. Om jag sett henne för första gången vid
brädspelsbordet, skulle jag ha trott, att hennes figur blifvit mager och hennes ögon stora till följd af denna
sysselsättning och ingenting annat. Men363

jag bedrar mig storligen om jag antar, att ett ord af det nyss sagda undgått henne eller att något mitt
ansiktsuttryck gått förloradt för henne, då jag lyssnade därtill med obeskrifligt nöje och, hedrad af mrs.
Steerforths förtroende, kände mig äldre än jag gjort någon gång, alltsedan jag lämnade Canterbury.

Då aftonen led mot sitt slut och det bars in en bricka med karaffiner och glas, lofvade Steerforth, där vi sutto
framför brasan, att han skulle fundera på, om han inte kunde följa med mig ut till landet. Det brådskade inte, sade
han, och vi kunde gärna dröja en vecka, och hans mor yttrade sig lika gästfritt. Under vårt samtal kallade han mig
flera gånger Bellis, hvilket gaf miss Dartle anledning att säga:

»Men, mr. Copperfield, är det där ett öknamn? Hvarför kallar han er så? Är det — hm, — är det för att han anser
er ung och oskyldig? Jag är så dum i sådana saker.»

Jag rodnade då jag svarade, att jag trodde det var skälet.

»Ack», sade hon, »det var roligt att höra det. Jag frågar för att få upplysning, och det var roligt att fä veta det.
Han anser er ung och oskyldig, och så är ni hans vän. Det är ju alldeles förtjusande !>> Kort därefter gick hon till
hvila, och äfven mrs. Steerforth drog sig tillbaka. Sedan Steerforth och jag ännu en halftimme suttit kvar vid
elden och talat om Traddles och alla de andra i gamla Salem House, följdes vi åt uppför trappan. Steerforths rum
låg bredvid mitt, och jag gick in och såg på det. Det var det bekvämaste rum man kan tänka sig, fullt af stolar,
kuddar och pallar med broderier af hans mors hand, och intet fattades i det helas fulländning. Hennes vackra drag
blickade ned på älsklingen från ett porträtt på väggen, liksom hade det varit af betydelse för henne, att hennes



bild skulle vaka öfver honom under det han sof.

Inne i mitt rum flammade nu elden klar, och gardinerna voro dragna för fönstren och kring sängen, så att det såg
särdeles trefligt ut. Jag slog mig ned364

i en länstol invid härden för att begrunda min lycka och hade en god stund njutit af denna sysselsättning, då jag
fick se, att ett porträtt af miss Dartle ifrigt blickade ned på mig från platsen ofvanför spisen.

Likheten var träffande och dess verkan slående. Målaren hade icke satt dit ärret, men det gjorde jag; och där var
det, framträdande och försvinnande, än begränsadt till öfverläppen, som jag sett det vid middagen, än visande
hela omfånget af det af hammaren frambragta såret, sådant jag sett det då hon blef häftig.

Jag undrade helt förtörnad hvarför de inte kunnat sätta henne någon annorstädes i stället för att inkvartera henne
hos mig. För att bli befriad från henne skyndade jag att kläda af mig, blåste ut ljuset och gick till sängs. Men då
jag höll på att somna, kunde jag inte glömma, att hon satt där och tittade,) som om hon velat säga: »Är det
verkligen så? Jag vill så gärna veta det», och när jag vaknade på natten, fann jag, att jag i mina drömmar frågat
alla möjliga människor, om det var så eller icke var så, utan att veta hvad jag menat.

KAP. XXI. Lilla Em'ly.

Det fanns en tjänare i huset, en man, som efter hvad jag kunde förstå vanligen följde Steerforth och som kommit
i hans tjänst vid universitetet. Till utseendet var han ett mönster af aktningsvärdhet. Jag tror, att det i hans klass
aldrig funnits någon, som sett mera aktningsvärd ut. Han var tystlåten, gick ljud-löst, var mycket stilla i sättet,
vördnadsfull, uppmärk- 364

i en länstol invid härden för att begrunda min lycka och hade en god stund njutit af denna sysselsättning, då jag
fick se, att ett porträtt af miss Dartle ifrigt blickade ned på mig från platsen ofvanför spisen.

Likheten var träffande och dess verkan slående. Målaren hade icke satt dit ärret, men det gjorde jag; och där var
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Jag undrade helt förtörnad hvarför de inte kunnat sätta henne någon annorstädes i stället för att inkvartera henne
hos mig. För att bli befriad från henne skyndade jag att kläda af mig, blåste ut ljuset och gick till sängs. Men då
jag höll på att somna, kunde jag inte glömma, att hon satt där och tittade,) som om hon velat säga: »Är det
verkligen så? Jag vill så gärna veta det», och när jag vaknade på natten, fann jag, att jag i mina drömmar frågat
alla möjliga människor, om det var så eller icke var så, utan att veta hvad jag menat.

KAP. XXI. Lilla Em'ly.

Det fanns en tjänare i huset, en man, som efter hvad jag kunde förstå vanligen följde Steerforth och som kommit
i hans tjänst vid universitetet. Till utseendet var han ett mönster af aktningsvärdhet. Jag tror, att det i hans klass
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vördnadsfull, uppmärk-3.65

sam, alltid till hands när han behöfdes, aldrig synlig njäx han icke behöfdes, men hans största anspråk på att bli
värderad låg i hans aktningsvärdhet. Han hade icke något rörligt ansikte, hans nacke var något styf, hans hufvud
slätt och glatt med kort hår framstruket pä sidorna, ett lent uttal, men med en egendomlig vana att så tydligt hväsa
fram bokstafven s, att han tycktes begagna den oftare än någon annan. Men hvarje sin egenhet förstod han att
göra aktningsvärd. Om hans näsa suttit upp och ned, hade han gjort den aktningsvärd. Han omgaf sig med en
atmosfär af aktningsvärdhet, i hvilken lian vandrade trygg. Det skulle nästan ha varit omöjligt att misstänka
honom för någonting orätt, ty han var så alltigenom aktningsvärd. Det hade aldrig kunnat falla någon in att sätta
på honom livré, ty han var ju så ofantligt aktningsvärd. Att ha ålagt honom något simplare arbete hade varit en
oförlåtlig förolämpning mot en ytterst aktningsvärd mans känslor. Och detta hade husets kvinnliga tjänsteandar
så klart för sig, att jag märkte, att de åtogo sig allt sådant arbete och utförde det vanligen då han satt framför
elden i serveringsrummet och läste tidningarna.



En så förbehållsam man har jag aldrig sett. Men denna egenskap så väl som alla hans öfriga tycktes bara göra
honom än mera aktningsvärd. Till och med den omständigheten, att ingen kände hans förnamn, tycktes ingå som
del i hans aktningsvärdhet. Ingenting kunde invändas mot hans tillnamn Littimer, vid hvilket han var känd. Peter
hade kunnat bli hängd, Tom deporterad, men Littimer var absolut aktningsvärd. ; ! ! i ' . . ,{

Anledningen låg möjligen i aktningsvärdhetens vördnadsbjudande natur i och för sig, säkert är, att jag kände mig
synnerligt ung i denne mans närvaro. Hur gammal han var själf, kunde jag inte gissa, och äfven detta var ett pius
på aktningsvärdhetens konto, ty i sin aktningsvärdhets lugn kunde han ha räknat femtio år lika väl som trettio.

Littimer kom in i mitt rum, innan jag var upp-366

stigen på morgonen, för att förse mig med det där förargliga rakvattnet och borsta mina kläder. Då jag drog
undan sängomhänget och tittade ut, såg jag honom i sin aktningsvärdhets jämna temperatur, oberörd af
januarivindarna och utan att ens hans andedräkt syntes i luften, ställa mina stöflar till höger och vänster i första
danspositionen samt blåsa små dammfläckar från min röck, då han lade ned den som om den varit ett lindebarn.

Jag sade god morgon till honom och frågade hvad klockan var. Han tog upp ur fickan det aktningsvärdaste jaktur
jag någonsin sett, och i det han med tummen hindrade fjädern att för mycket öppna boetten, såg han på urtaflan,
som om han rådfrågat ett ostronorakel, knäppte till uret igen och sade, att klockan med min tillåtelse var half nio.

»Det skulle roa mr. Steerforth att höra, hur ni sofvit, sir», sade han.

»Jo tack, mycket bra», sade jag. »Mår mr. Steerforth väl ?»

»Tack sir, mr. Steerforth mår rätt väl.» Äter ett karaktärsdrag — inga superlativer. Alltid en kylig, lugn
medelväg.

»Är det något som jag kan få lof att stå till tjänst med, sir? Det ringer första gången klockan nio. Familjen
frukosterar half tio.»

»Nej tack, det är ingenting.»

»Det är jag som tackar med er tillåtelse, sir», och som för att bedja om ursäkt för motsägelsen böjde han lätt på
hufvudet, då han gick förbi min säng på väg till dörren, den han stängde så sakta som om jag nyss fallit i en ljuf
sömn, af hvilken mitt lif betrodde.

Hvar morgon upprepades samma samtal: aldrig ett ord mera, aldrig ett ord mindre, och ändå — hur långt jag än
den föregående dagen avancerat i ålder, tack vare Steerforths sällskap eller mrs. Steer-forths förtroenden eller
miss Dartles konversation,< i närvaro af denne ytterst aktningsvärde man blef367

jag, som en af våra mindre poeter uttrycker sig, »gosse än en gång».

Han skaffade oss hästar, och Steerforth, som kunde allting, gaf mig ridlektioner. Han skaffade oss floretter, och
Steerforth gaf oss fäktlektioner — handskar, och jag började att för samme mästare tillägna mig
boxningskonsten. Det gjorde mig rakt ingenting att Steerforth skulle finna mig nybörjare i dessa idrotter, men det
plågade mig att blotta min okunnighet för den aktningsvärde Littimer. Jag hade ingen anledning att tro Littimer
själf vara durkdrifven i dessa talanger, han gaf mig aldrig skäl att förmoda något dylikt ens genom den minsta
dallring på sina aktningsvärda ögonhår, men i alla fall kände jag mig, då han var närvarande vid våra öfningar,
som den grönaste och mest oerfarne af dödliga.

Jag beskrifver denne man så noga för att han just då gjorde ett så egendomligt intryck på mig, och för hvad som
sedan inträffade.

Veckan förgick på det angenämaste sätt. Att den skulle gå fort kan man förstå, ty jag var ju så förtrollad af min
vän, men likväl gaf den mig så många tillfällen att bättre lära känna Steerforth och att på tusen sätt beundra
honom mera, att jag vid dess slut tyckte mig ha varit mycket längre tillsammans med honom. Det raska sätt han
hade att behandla mig som en leksak behagade mig mer än något annat. Det påminde mig om forna dagar och
föreföll som en naturlig följd af vår gamla bekantskap; det visade, att han var oförändrad, det frikallade mig från



den oro jag kunnat känna, om jag jämfört mina egenskaper med hans och mätt mina anspråk på hans vänskap
efter en jämnare måttstock; det v|ar framför allt ett förtroligt, otvunget, hjärtligt sätt, som han icke begagnade
mot någon annan. Liksom han i skolan behandlat mig annorlunda än alla andra, viar det nu min glada
öfvertygelse, att han i lifvet behandlade mig annorlunda än alla andra vänner han hade. Jag trodde, att jag stod
hans368

hjärta närmare än någon af dessa, och mitt eget hjärta värmdes af tillgifvenhet för honom.

Han beslöt sig för att följa med mig till landsorten^ och dagen för afresan var inne. I början hade han haft en
tanke på att taga Littimer med, men beslöt nu att lämna honom hemma. Den aktningsvärda personen, nöjd med
sin lott, hvilken den än var, ordnade våra kappsäckar på den lilla vagn, som skulle föra oss till London, och han
gjorde det med en omsorg som om de haft att trotsa seklers stötar. Med fullkomligt lugn mottog han de
drickspengar jag helt anspråkslöst räckte honom.

Vi togo afsked af mrs. Steerforth och miss Dartle med många tacksägelser å min sida, mycken vänlighet å den
hängifna moderns. Det sista jag såg var Littimers lugna öga, i hvilket jag trodde mig läsa en tyst öfvertygelse om
att jag var mycket ung.

Hvad jag kände vid att under så gynnsamma förhållanden vända åter till de gamla välbekanta ställena, skall jag
icke söka beskrifva. Vi foro dit med postvagnen. Jag minns, att till och med Yarmouths ära låg mig så jom
hjärtat, att då Steerforth,; när vi färdades geno|m de mörka gator, som ledde till värdshuset, sade, att så vidt han
kunde se, var det ett trefligt, egendomligt, af den stora världen oberör dt gammalt hål, blef jag mycket glad. Vi
gingo till sängs så fort vi kommo fram — jag lade märke till ett par gamla smutsiga skor och damasker då vi
gingo förbi dörren till Delfinen — och frukost intogo vi sent på förmiddagen. Steerforth, som var vid briljant
humör, hade ströfvat omkring på stranden, innan jag stigit upp, och efter hvad han sade gjort bekantskap med
hälften af alla fiskarena på platsen. Dessutom hade han på afstånd sett hvad som ej' gärna kunde vara annat än
mr. Peggottys hus, där rök steg från skorstenen. Han påstod, att han varit mycket frestad; att gå dit och gifva sig
ut för att vara jag själf, som vuxit så att ingen kunde känna igen mig.369

»När tänker du presentera mig där, Bellis ?» frågade han. »Jag står till ditt förfogande. Du får bestämma allt.»

»Jag tänkte», svarade jag, »att det skulle passa bra i afton, Steerforth, då de alla äro samlade kring brasan. Jag
skulle gärna vilja, att du finge se det i dess hemtrefnad. Det är ett så kuriöst ställe.»

»Som d<u vill», sade Steerforth. »Då blir det i afton.»

»Jag ämnar inte underrätta dem om att vi kommit hit», sade jag, alldeles förtjust. »Vi måste öfver-raska dem.»

»Ja visst», sade Steerforth, »det blir inte roligt alls, om vi inte komma oväntadt. Låt oss taga infödingarna i all
deras ursprunglighet.»

»Fastän de äro sådant folk, som du sade», återtog jag.

»Ha, ha! Jaså, du minns mina små skärmytslingar med Rosa», utbrast han och gaf mig en hastig blick. Det är
tusan till flicka att vara konstig, jag är nästan rädd för henne. Mig förefaller hon som ett troll. Men det är
detsamma. Hvad ämnar du göra nu? Du skall väl söka upp din gamla sköterska, kan jag tro ?»

»Ja visst», svarade jag, »först af allt måste jag träffa Peggotty.»

»Godt! Om jag då afstår dig ett par timmar åt henne och hennes tårar — räcker det till?»

Jag svarade skrattande, att jag trodde, att det skulle hinnas med på den tiden, men att äfven han måste gå dit, ty
han skulle finna, att hans rykte föregått honom och att han var nästan en lika märkvärdig person han som jag.

»Jag går hvart du vill», sade Steerforth, »och gör hvad du vill. Säg mig hvart jag skall gå, och om två timmar
infinner jag mig i hvad stämning du bebehagar, sentimental eller komisk.

Jag beskref mycket noga hur han skulle finna vägen till det hus, där mr. Barkis, den kände förmannen, som



trafikerade Blunderstone och andra orter, 24. Dickens, David Copperfield372

bodde, och efter denna uppgörelse gick jag ut ensam. En frisk, härdande vind blåste, solen utstrålade ett
öfverflöd på ljus, om icke just så mycket värme, och allt var så friskt och liffullt, och själf var jag så frisk och full
af lif i glädjen att vara där, att jag kunnat stanna människorna på gatan för att trycka deras händer.

Gatorna föreföllo naturligtvis små. Så är det visst alltid med de gator vi sett som barn och som vi sedan återse.
Men intet af hvad som fanns där hade jag glömt, och intet fann jag förändradt förrän jag kom till mr. Omers bod.
Omer och Joram stod det där det bara stått Joram förut, men orden Klädeshandlare, Skräddare, Hattstoffe rare och
Begrafningsentreprenör stodo kvar som förr.

Mina steg riktades så ofrivilligt mot boddörren, sedan jag från den motsatta gångbanan läst dessa ord, att jag gick
öfver gatan och tittade in. Längst inne i boden stod en vacker kvinna och vyssjade ett litet barn på armarna, under
det att en annan liten parfvel höll henne i förklädet. Det var inte svårt för mig att känna igen Minnie och Minnies
barn. Glasdörren till bodkammaren var stängd, men från verkstaden på andra sidan om gården hörde jag ett svagt
eko af den gamla melodien, som om den aldrig förstummats.

»Är mr. Omer hemma?» frågade jag. »I så fall ville jag gärna tala med honom ett ögonblick.

»Ja, sir, han är hemma», sade Minnie, »i sådant har väder går han ej gärna ut för astmans skull. Joe, ropa på
morfar!»

Den lille pysen, som höll fast i förklädet, ropade till så högt, att ljudet gjorde honom förlägen, o ch! till moderns
stora förtjusning gömde han ansiktet i hennes kjolar. Jag hörde ett tungt flåsande och stånkande, som närmade
sig, och snart stod mr. Omer, mera andtruten än förr, men icke mycket åldrad* framför mig.373

»Tjänare, sir», sade mr. Orner. »Hvad är det ni Önskar?»

»Jo, att ni tar mig i hand, om ni så vill, mr. Omer», sade jag och räckte honom handen. »Ni visade mig mycken
välvilja vid ett tillfälle, då jag fruktar att jag inte var nog tacksam för det.»

»Gjorde jag det?» svarade den gamle mannen. »Gläder mig att höra, men jag minns det inte. Är ni säker på att
det var jag ?».

»Fullkomligt.»

»Jag tror mitt minne har blifvit lika kort som min andedräkt», sade mr. Omer, som såg på mig och skakade på
hufvudet, »för jag kommer inte alls ihåg er.»

»Minns ni inte, att ni mötte mig vid diligensen^ och att jag fick frukost här och att vi åkte till Blunderstone
tillsammans, ni och jag och mrs. Joram och mr. Joram också, fastan han inte var hennes: man då ?»

»Åh, bevara mig väl!» utbrast mr. Omer efter att ha hämtat sig från ett hostanfall, föranledt af öfverraskningen,
»är det möjligt! Minnie, min älskling, minns du det? Ja visst, ja — anledningen var ett fruntimmer, tror jag?»

»Min mor», upplyste jag.

»Jaha, jaha», sade mr. Omer och' vidrörde min väst med sitt pekfinger, »och så var det också ett litet barn. Den
lille bäddades ner med den andra personen. Borta i Blunderstone var det, det är ganska riktigt. Hå hå, ja ja, och
hur har ni mått sedan?»

Mycket bra, svarade jag och hoppades att äfven han gjort det.

»Åh ja, jag klagar inte», sade mr. Omer. »Jag tycker nog att andhämtningen blir kortare, men den blir sällan
längre, när man blir äldre själf. Jag tar det som det kommer och tröstar mig så godt jag kan. Det är allt det bästa,
eller hur?»

Mr. Omer började åter hosta till följd af att han skrattat, och han hjälptes under anfallet af sin dotter.372

som nu stod bredvid honom och lät det yngsta barnet dansa på disken.



»Ja, så var det!» sade mr. Omer. »Just så. Två personer. Om ni tror mig eller ej, så var det under den åkturen
dagen för Minnies giftermål med Joram blef bestämd. 'Sätt ut dagen, sir', bad Joram. 'Ja, gör det, far', sade
Minnie. Och nu är han med i affären. Och se på den här! Den yngste!»

Minnie skrattade och glättade vid tinningarna sitt med ett band uppsatta hår, under det att h.ennes far stack sitt
ena tjocka pekfinger i handen på den lille, som; hoppade på disken.

»Två personer, ja visst!» sade mr. Omer och nickade eftertänksamt på hufvudet. »Alldeles så var det. Och just nu
håller Joram på med en grå med silfverspikar, ej sä lång som den här», — måttet åsyftade det hoppande barnet på
disken — »minst två tum kortare. Får jag bjuda er någonting?»

Jag tackade, men afböjde vänligheten.

»Låt mig se», sade mr. Omer, »Formannen Barkis' hustru — systern till fiskaren Peggotty — hon hade bestämdt
något med er familj att göra. Tjänade hon inte hos er?»

Han blef högst belåten, att mitt svar utföll jakande.

»Jag tror nästan andedräkten tar upp sig, efter mitt minne gör det», sade mr. Omer. »Vet ni, sir, vi ha i lära här en
ung släkting till henne, som har en så utsökt smak i allt hvad klädsömnad heter, att jag försäkrar er, att ingen
hertiginna i hela England kan täfla med henne i den vägen.»

»Det är väl inte lilla Em'ly?» sade jag ofrivilligt.

»Jo, Em'ly heter hon», sade mr. Omer, »och liten är hon med. Men om ni tror mig eller ej, så har hon ett sådant
ansikte, att hälften af hela stadens kvinnfolk inte tål henne.»

»Så far pratar!» sade Minnie.

»Min kära Minnie», sade mr. Omer, »inte har jag sagt, att det är fallet med dig», han blinkade åt mig, »men jag
säger, att hälften af kvinnorna i373

Yarmouth — ja/ och på fem mil utom staden — ä' alldeles ursinniga på henne.»

»I så fall borde hon hållit sig efter sitt stånd, far», sade Minnie, »och inte gifvit dem någon anledning till prat; då
hade de inte kunnat göra det!»

»Hade de inte kunnat göra det, mitt barn?» sade mr. Omer. »Är det din erfarenhet af lifvet, det? Hvad är det väl
en kvinna inte både kan göra och gör, som hon inte borde göra — särskildt när det gäller en annan kvinnans
vackra utseende?»

Jag trodde verkligen, att det var alldeles slut med mr. Omer, sedan han tillåtit sig detta hädiska skämt. Han
hostade så förskräckligt, och hans andedräkt undandrog sig med en sådan envishet alla hans försök att återhämta
den, att jag verkligen väntade att få se hans hufvud försvinna bakom disken och hans små svarta knäbyxor med
de rostfärgade bandrosetterna sprattlande vandas uppåt i en sista vanmäktig kamp. Till slut blef han dock bättre,
fastän han alltjämt flämtade häftigt och var så utmattad, att han fick lof att sätta sig på pulpetstolen.

»Ser ni», sade han i det han torkade sig om hufvudet och andades tungt, »hon har just inte mycket umgåtts med
någon här,v hon har inte slutit sig närmare till några bekanta och vänner, och några beundrare vill hon inte veta
af. Följaktligen har man elakt nog spridt ut, att Em'ly vill vara en fin dam. Enligt min tanke har detta prat sin
egentliga anledning i att hon, när hon gick i skolan, brukade säga, att om hon vore en fin dam, skulle hon göra
allt möjligt för sin morbror och köpa honom de och de vackra sakerna. Förstår ni mig?»

»Jag kan försäkra er, mr. Omer, att just det har hon sagt till mig», svarade jag ifrigt, »när vi båda voro barn.»

Mr. Omer nickade och gned sig på hakan. »Det tror jag nog», sade han. »På mycket litet kunde hon också kläda
sig bättre än andra på stora summor, och äfven det var förargligt. För resten var hon allt också hvad man skulle
kunna kalla nyckfull —374

ja, jag går så långt, att jag kallar det nyckfull själf»», sade mr. Omer, »visste inte rätt hvad hon ville — litet



bortskämd och kunde inte i början riktigt lägga band på sig. Något värre har man aldrig sagt om henne, Minnie?»

»Nej, far», sade mrs. Joram, »jag tror det är det värsta man sagt.»

»Och när hon tog plats som sällskap åt en kinkig gammal fru», sade mr. Omer, »kommo de inte rätt öfverens, och
hon stannade inte kvar. Till sist kom hon hit för att lära sig yrket på tre år. Nära två år ha gått, och en snällare
flicka än hon varit får man leta efter. Arbetar som sju, är det inte sant Minnie ?»

»Jo, far», sade Minnie, »jag vill visst inte förneka hennes förtjänster.»

»Det gör du rätt i», sade mr. Omer. »Och nu min unga herre», tillade han efter att än några ögonblick ha gnidit
sig på hakan, »på det ni inte må tycka, att jag är lika långrandig i talet som kort i andhämtningen, tror jag
verkligen att jag sagt allt.»

Som de talat med dämpad röst, då det blef fråga om Em'ly, antog jag, att hon fanns i närheten. Då jag frågade,
om detta var händelsen, nickade mr. Omer och pekade åt dörren till bodkammaren. Min anhållan att få titta ditin
besvarades med full tillåtelse, och genom rutan såg jag henne sitta vid sitt arbete, Jag fann henne obeskrifligt täck
och söt, och jag kände väl igen de klara blå ögonen, som blickat in i mitt barnsliga hjärta, då hon nu leende
betraktade ett annat af Minnies barn, som lekte i hennes närhet. Det låg tillräcklig egenvilja i hennes vackra
ansikte att rättfärdiga hvad jag nyss hört, mycket af den nyckfulla skälmskheten gömde sig där, men allt i hennes
intagande uttryck tydde dock på godhet och lycka, och hon tycktes ha kommit in på en god och lycklig väg.

Melodien från andra sidan gården, som aldrig tyckts vilja upphöra — tyvärr den melodi, som aldrig upphör —
fortfor hela tiden att ljuda sakta och takt-mässigt.375

»Har ni inte lust att stiga in och tala med henne ?» frågade mr. Omer. »Var så god och stig på, sir. Känn er riktigt
hemmastadd!»

Jag var för blyg att göra det då — jag var rädd att göra henne förvirrad och ej mindre att bli förvirrad själf, men
jag tog reda på hur dags hon gick hem om aftnarna, på det att vårt besök måtte kunna afpassas därefter, och sedan
jag tagit afsked af mr. Omer, hans vackra dotter och hennes små barn, begaf jag mig åstad till min kära gamla
Peggotty.

Här fann jag henne i det tegeiklädda köket, sysselsatt med att laga till middagen. Så fort jag knackade på, kom
hon och öppnade och frågade hvad jag önskade. Jag såg på henne och log, men hon log ej tillbaka. Jag hade
ständigt brefväxlat med henne, men det var säkert sju år sedan vi träffats.

»Är mr. Barkis hemma, madame?» frågade jag med så grof röst som möjligt.

»Ja, sir, han är hemma», svarade Peggotty, »men han är sängliggande och har ondt af gikt.»

»Brukar han inte fara öfver till Blunderstone numera ?» frågade jag.

»Jo, det gör han, när han är frisk», svarade hon.

»Brukar ni någonsin fara dit, mrs. Barkis?»

Hon betraktade mig nu mera uppmärksamt, och jag såg hur hon hastigt närmade händerna till hvarandra. | |

»För jag skulle vilja göra en fråga rörande ett hus där, som de visst kalla Skatboet, om jag intej misstar mig»,
sade jag.

Hon tog ett steg baklänges och sköt fram händerna på ett osäkert, förskräckt sätt, som om hon velat hålla mig
ifrån sig.

»Peggotty!» ropade jag.

»Min älskade gosse!» skrek hon, och vi omfamnade hvarandra, storgråtande bägge två.

Hvilka känsloutbrott å hennes sida! Hon både skrattade och grät. Hvilken stolthet hon visade, hvilken glädje,
hvilken sorg öfver att den, hvars stolthet och glädje jag kunnat vara, ej längre kunde376



sluta mig i sin pmma famn — allt detta har jag ej kraft att närmare skildra. Jag oroades icke af några farhågor, att
det var alltför ungdomligt af mig att dela hennes sinnesrörelse. Jag tror aldrig, att jag i hela mitt lif — inte ens
ensam med henne — skrattat och gråtit mera ogeneradt än jag gjorde i den stunden.

»Hvad Barkis skall bli glad», sade Peggotty och torkade sina ögon med förklädet. »Det gör honom säkert mera
godt än stoptals liniment. Får jag gå och säga honom, att ni är här ? Vill ni inte gå upp och hälsa på honom?»

Visst ville jag det. Men det var inte så lätt för Peggotty att komma ur rummet, ty så snart hon kom till dörren och
vände sig om och fick se mig, kom hon tillbaka för att åter skratta och gråta vid min axel. För att göra saken
lättare, gick jag till sist med henne ditupp, och efter att ha väntat utanför en minut, under det att hon sade ett ord
till mr. Barkis för att förbereda honom, gick jag in till den sjuke.

Han mottog mig med verklig förtjusning. Han hade sådana giktplågor, att jag inte kunde skaka hand med honom,
men han bad mig skaka tofsen; på hans nattmössa, och det gjorde jag på det hjärtligaste. Då jag satte mig bredvid
sängen, sade han, att det kändes så innerligt godt, att det nästan var som då han var ute och kuskade för mig på
Blunderstonevägen. Då han låg där i sängen med uppåtvändt ansikte och så väl omstoppad för öfrigt att han, likt
en kyrkängel, tycktes bestå blott af ansikte, erbjöd han den underligaste anblick jag någonsin sett.

»Hvad var det för ett namn jag skref upp inuti kärran, sir?» frågade mr. Barkis med ett långsamt, giktbrutet
skratt.

»Ja, mr. Barkis, om den saken hade vi åtskilliga allvarliga samtal, eller hur?»

»Nog ville jag bra länge, sir ?» sade mr. Barkis.

»Ja, bra länge», sade jag.377

»Och jag ångrar det inte», sade mr. Barkis. »Mlinns ni, att ni talade om en gångt, att hon bakade alla
äppelpastejerna och lagade all maten?»

»Ja, nog minns jag det», svarade jag.

»Det var så sant som om det varit tryckt», sade mr. Barkis. »Ja, det var så säkert», och nu nickade» han på
nattmössan, hvilket var hans enda sätt att ge eftertryck åt sina lörd, »som utskylderna. För se ingenting är säkrare
än de.»

Mr. Barkis vände nu blicken till mig, som om han, där han låg, velat ha mitt medhåll med afseende på resultatet
af sina funderingar, och jag gaf det gärna.

»Ingenting är säkrare än utskylderna», upprepade mr. Barkis. »En så fattig karl som jag, kommer att tänka på
Idet, när han ligger sjuk. Jag är mycket fattig, sir.» ! I

»Det var le|dsamt att höra det, mr. Barkis.»

»Ja, jag är verkligen mycket fattig», sade mr. Barkis.

Nu gled hans högra hand långsamt och svagt fram under täcket, och med ett tafatt och ovisst grepp fattade han
om en käpp, som var löst bunden vid sidan af s,ängen. Sedan han trefvat omkring litet med detta verktyg och
gjort de allra underligaste grimaser, stötte han emot ett stort skrin, hvars ena hörn jag bela ttii.den sett. Då kom
det lugn öfver hans ansikte.

»Gamla kläder», sade mr. Barkis.

»Ähl» sade jag.

»Jag önskar det vore pengar, sir», sade han.

»Det önskar jag verkligen också», sade jag.

»iMen det är det inte», sade mr. Barkis och spärrade upp båda ögonen så mycket han kunde.

Jag yttrade att det var jag alldeles säker på, och då nu mr. Barkis med ett mildare uttryck vände blicken åt sin



hustru, sade han:

»Hon är den dugligaste och bästa kvinna i världen, C. P. Barkis. Allt beröm, som kan gifvas C. P. Barkis,
förtjänar hon och litet till. I dag skall du,378

min gumma, laga en riktigt rar middag — skaffa oss något godt att äta och dricka — vill du inte det?»

Jag skulle ha motsatt mig denna onödiga gärd af gästfrihet, om jag inte haft för mig Peggotty, som på andra sidan
om sängen ifrigt tecknade ät mig att icke göra det. Jag teg därför/

»Jag har litet pengar här någonstans, min vän», sade mr. Barkis, »men nu är jag litet trött. Om du och mr. David
vilja lämna mig, så skall jag ta mig en liten lur, och när jag vaknarj, skall jag försöka att få reda på dem.»

I öfverensstämmelse med hans önskan lämnade vi rummet. När vi kommit utanför dörren, upplyste mig Peggotty
om, att som mr. Barkis nu blifvit »litet mera noga» än förr, tillgrep han alltid detta lilla knep, innan han tog fram
minsta mynt ur förrådet, och att han uthärdade de mest oerhörda kval, då han i ensamheten släpade sig ur sängen
och öppnade det olycksaliga skrinet. Och verkligen hörde vi honom icke kort därefter uppgifva dämpade
jämmerrop af det dystraste slag, ty detta listiga företag marterade honom i alla leder. Men under det att Peggottys
ögon [voro fulla af medlidande, sade hon likväl, att denna ansats till gifmildhet skulle göra honom godt, och att
det var bäst att låta honom hållas. Han fortfor alltså att jämra sig, tills han kommit i sängen igen, och jag är
öfvertygad om att han undergått en verklig tortyr. Kort därefter ropade han på oss och låtsade som om han nyss
vaknat från en vederkvickande sömn, samt tog fram en guinea under hufvudkudden. Tillfredsställelsen att ha
lurat oss och bevarat skrinets ogenomträngliga hemlighet gaf honom tillräcklig ersättning för alla hans marter.

Jag beredde Peggotty på Steerforths ankomst, och det dröjde inte länge innan han kbm. Jag är öfvertygad pm, att
hon inte kände någon skillnad mellan en hennes egen personliga välgörare och en vän till mig, som visat mig
välvilja, och att hon i alla händelser skulle ha tagit emot honom med den största tacksamhet och tillgifvenhet.
Men hans lätta,379

friska, goda humör, hans hjärtliga sätt, hans vackra utseende, hans naturliga gåfva att sätta sig in i andras
förhållanden och att, när det föll honom in, träffa hufvudintresset i en annans hjärta — allt detta intog henne
fullkomligt på fem minuter. Blott och bart hans sätt mot mig skulle ha vunnit henne. jMen då nu alla dessa
orsaker samverkade, tror jag uppriktigt sagt, att hon tillbad honom innan han den aftonen lämnade huset.

Han stannade nämligen kvar till middagen — skulle jag säga gärna, så uttrycker jag därmed icke på långt när,
hur beredvilligt och gladt han gjorde det. När han kom in i mr. Bar kis' rum, var det som|om luft och sol
inströmmat, uppfriskande och ljusbringande som det vackraste väder. Allt hvad han gjorde, gjorde han utan
buller, utan tvång och liksom oreflekteradt, men i det låg det en obeskriflig lätthet, en skenbar omöjlighet att ha
kunnat handla annorlunda eller bättre, som var så behaglig, så naturlig och angenäm, att jag förnimmer det än i
minnet.

Vi hade gladt och muntert i det lilla förmaket, där Martyrernas bok, orörd sedan min tid, togs fram som förr i
världen, och jag gick igenom de hemska taflorna, erinrande mig de känslor de fordom framkallat, men icke
erfarande dem ånyo. Då Peggotty började tala om mitt rum och att det stod färdigt för natten samt att hon
hoppades, att jag skulle* bo där, hann jag knappast kasta en tveksam blick på Steerforth, förrän han var fullt inne
i situationen.

»Naturligtvis skall du sofva här», sade han, »och jag bor på hotellet.»

»Men jag tycker inte, att det ser riktigt kamratlikt ut», sade jag, »att narra dig med mig så långt och sedan
skiljas.»

»Hvar skulle du väl vara, om inte här?» sade hän. »Det kan just göra detsamma hur det ser ut.» Och därmed var
saken afgjord.

Han visade samma älskvärda egenskaper hela tiden, och klockan åtta bröto vi upp för att gå till382



mr. Peggottys hus. Hans egenskaper lyste till och med med stegrad glans, allt efter som timmarna gingo. Jag
anade redan då och är fullt öfvertygad om nu, att medvetandet om framgång i hans uppsåt att behaga |ingaf
honom len ny finkänslighet i uppfattningen, och gjorde det, smidig som han var, lättare för honom. Om någon då
sagt mig, att allt detta var ett lysande spel, som han roade sig med för stundens spänning, för att få sysselsättning
åt sina lifsandar under tanklöst häfdande af sin egen öfverlägsenhet och i sorglös håg att vinna något för honom
utan värde, som han kastade bort i nästa minut — om någon den aftonen sagt mig en sådan lögn, undrar jag just
på hvad sätt min harm hade gifvit sig ut tryck.

Troligen blott i en förhöjning — så vida en sådan varit möjlig — af de romantiska trohets- och vänskapskänslor,
med hvilka jag vandrade vid hans sida öfver den mörka, vinterliga sandheden till den gamla båten. Vinden
suckade omkring oss nästan än mera sorgset än den suckat och klagat den afton, då jag första gången trädde in
genom mr. Peggottys dörr.

»Det är vild natur det här, inte sant Steerforth?»

»Jo, nog är det ganska ruskigt i mörkret», sade han, »och hafvet ryter, som om det ville sluka oss. Är det båten
där borta, där jag ser ljuset?»

»Ja, det är båten», sade jag.

»Och det är densamma jag såg i morse», återtog han. »Instinkten måtte ha ledt mig åt det hållet.»

Vi tego då vi närmade oss ljuset, och gingo sakta fram till dörren. Jag lade min hand på klinkan och hviskade åt
Steerforth att hålla sig tätt intill mig, hvarpå vi gingo in.

Utifrån hade vi hört sorlet af röster, och just som vi stego in, hördes handklappningar, hvilka till min förvåning
härrörde från den vanligen så bedröfvade mrs. Gummidge. Men mrs. Gummidge var icke den enda därinne, som
var så ovanligt upplifvad. Mr. Peggotty, strålande af belåtenhet och skrattande383

högljudt, höll armarna vidöppna som för att taga emot lilla Emly; Ham, med ett uttryck af blandad beundran,
förtjusning och bekämpad blyghet, som klädde honom förträffligt, höll lilla Emly vid handen, som om han
föreställt henne för mr. Peggotty. Lilla Emly själf, rodnande och blyg men glad åt att mr. Peggotty var så lycklig
— det syntes på hennes ögon — hejdades af vårt inträde, ty hon var den som först såg oss, just som hon skulle
springa ifrån Ham och gömma sig Ivid mr. Peggottys bröst. Så funno vi dem alla i det ögonblick, då vi från
kvällens mörker och köld stego in i det varma, ljusa rummet, och mrs. Gummid|ge stod i fonden och klappade
händerna som om hon varit förryckt.

Den lilla taflan upplöstes så ögonblickligt, vid vårt inträde, att man var färdig betvifla, att den någonsin existerat.
Jag stod midt i den öfverraskade familjen, ansikte mot ansikte med mr. Peggotty och räckte honom handen, då
Ham skrek till:

»Master Davy! Det är master Davy!»

I nästa minut skakade vi alla hand med hvarandra, frågade hvarandra hur vi mådde och betygade vår glädje öfver
återseendet, alla talande på en gång. Mr. Peggotty var så stolt och öfverlycklig att få se oss, att han inte visste
hvad han skulle säga eller göra, utan fortfor att ideligen skaka hand, först med mig, och så med Steerforth, och så
med mig igen, rufsa till sitt lurfviga hår öfver hela hufvudet, och skratta så hjärtligt och triumferande, att det var
en fröjd däråt.

»Nog var det märkvärdigt», sade mr. Peggotty, »att ni båda herrar — fullvuxna herrar — skullei träda under
detta tak just denna dagen i mitt lif. Jag tror aldrig något sådant händt förr. Emly, min lilla älskling, kom hit!
Kom hit min lilla häxa! Det där är master Davys vän, mitt söta barn. Det är den herrn, du har hört så mycket talas
om, Emly. Han: kommer och hälsar pä dig i sällskap med master Davy den lyckligaste afton din morbror
upplefvat382

eller kommer att upplefva. Gorma mig, om det inte ar sant, och hurra för det!»



Sedan mr. Peggotty i ett andedrag och med största lif och förnöjelse hållit detta lilla tal, lade han en af sina stora
händer med den innerligaste ömhet på hvardera sidan om sin systerdotters ansikte, och kysste det minst ett dussin
gånger, samt slöt det sedan med stolthet till sitt breda bröst och klappade det så mildt, som om hans hand varit en
kvinnas. Sedan släppte han henne, och då hon sprang in i den lilla kammare, där jag förr sofvit, såg han sig om
på oss, alldeles het och andfådd af sin ovanliga belåtenhet.

»Om ni, mina båda herrar — fullvuxna herrar nu, och sådana herrar —» sade mr. Peggotty.

»Det är sant, det är sant!» ropade Ham. »Väl sagt! Det är sant. Master David, brrr — fullvuxna herrar — ja, det ä'
de.»

»Om ni mina båda herrar — båda fullvuxna herrar», sade mr. Peggotty, »ta illa upp att jag bär mig åt så här,
sedan ni fått höra hur det hänger ihop, så får jag be om förlåtelse. Em'ly, mitt söta barn! Hon visste väl, att jag
tänkte tala om det» — nu gaf sig hans glädje åter till känna — »och därför kilade hon. Vill ni, mor, vara snäll och
titta in till henne en minut?»

Mrs Gummidge nickade och försvann.

»Om inte det här», sade han och slog sig ned mellan oss vid brasan, »om inte det här är den lyckligaste afton i
mitt lif, så vill jag vara en hummer, och den kokt ändå — mera kan jag inte säga. Ser ni, sir», sade han med låg
röst till Steerforth, »hon, som ni såg nyss stå och rodna här —»

Steerforth nickade bara, men med ett så för-nöjdt uttryck af intresse och medkäinsla med mr. Peggotty, att den
senare svarade honom, som om han sagt något.

»Ja visst», sade mr. Peggotty. »Just sådan är Kon. Tack, tack sir.»383

Ham nickade flera gånger åt mig, som om han velat instämma.

»Den här vår lilla Em'ly», sade mr. Peggotty, »har i vårt hus varit hvad jag antar ingen annan än en sådan där
liten klarögd varelse kan vara i ett hus. Jag är visserligen okunnig, men det är min tro. Hon är inte mitt barn, jag
har aldrig haft några barn, men jag kunde inte älska henne högre, om hon vore det. Ni förstår ju — jag kunde det
inte.»

»Ja, jag förstår er fullkomligt», sade Steerforth.

»Det vet jag, att ni gör, sir», återtog mr. Peggotty, »och jag tackar er än en gång. Master Davy, han minns nog
hurudan hon var; ni kan själf bedöma hurudan hon är; men ingen af er kan fullt förstå hvad hon varit, är och blir
för mitt älskande hjärta. Jag är grof och sträf, sir», sade mr. Peggotty, »sträf som ett piggsvin, men ingen, utom
kanske en kvinna, kan, efter hvad jag tror, veta hvad vår lilla Em'ly är för mig. Och oss emellan sagt» — nu
sänkte hän ytterligare rösten, »är den kvinnans namn inte mrs. Gummidge, fastän hon visst har många
förtjänster.»

Åter for mr. Peggotty med händerna genom håret som förberedelse till hvad han ytterligare hade att säga, och så
fortfor han med händerna på knäna:

»Det var en viss person, som känt Em'ly från den tiden då hennes far drunknade. — Han hade sett henne ständigt
och jämt, känt henne som litet barn, som helt ung flicka och som fullvuxen kvinna. Han var just ingenting vidare
att se på», sade mr. Peggotty, »tillyxad ungefär som jag själf — grof till det yttre — mycket af sydväst i honom
— mycket sälta — men på det hela en hederlig pojke med hjärtat på rätta stället.»

Jag tror aldrig jag sett Ham grina så bredt som han grinade nu.

»Hvad tror ni den där välsignade sjögasten gör», siade mr. Peggotty med ansiktet på förtjusningens middagshöjd,
»om inte går och förälskar sig i vår lilla Em'ly. Han följer efter henne öfverallt, upp-384

vaktar henne som en tjänare, förlorar smak för både mat och dryck och låter mig till sist förstå hur det är fatt. Nu
förstår ni väl, att jag kunde ha mina skäl att önska, att Em'ly tänkte på att gifta sig. I alla händelser hade jag



ingenting emot att se henne bunden vid en hederlig karl, som hade rättighet att försvara henne — jag vet ju inte
hur länge jag kan lefva eller när jag kan dö ; men jag vet, att om jag en natt seglade omkull när stormen tjöt på
Yarmouths redd, och jag för sista gången såge stadens fyrbåkar lysa öfver de vågor jag inte kunde stå emot,
ginge jag lugnare till botten, om jag kunde tänka: 'Där i land finns det en karl, som är trogen som stål mot min
lilla Em'ly, Gud signe henne, och något ondt kommer henne inte vid, så länge han lefver.'»

I sitt enkla allvar höjde och sänkte mr. Peggotty högra armen, som om han för sista gången vinkat åt stadens
fyrbåkar, och efter att ha utbytt en nickning med Ham, hvars blick han uppfångat, fortfor han:

»Nåväl, jag råder honom att tala med Em'ly. Han är stor nog till växten, men blygare än någon barnunge, och han
drar sig för det. Då är det jag, som talar. 'Hvilken? HanP säger Em'ly. 'Honom har jag ju känt så väl i många år
och alltid tyckt om. Nej, morbror, aldrig kan jag ta honom. Han är så snäll och god!' Jag ger henne då en kyss
ocb säger bara, 'min söta flicka, du har rätt aft tala rent ut, du får v(älja själf, du är fri som en liten fågel.' Och så
går jag till honom och säger: 'Jag önskar döt; kunnat bli så, mien så blef det inte. Men mellan er båda kan det bli
som det alltid varit, och jag säger dig, var mot henne som förr, så är du en karl.' 'Det skall jag', svarar han och
skakar min hand. Och vid det blef det —- han var hederlig och karlaktig, och två år gingo, och vi hade det som
förut har hemma.»

Mr. Peggottys ansikte, hvars uttryck' skiftat på berättelsens olika stadier, återfick nu all sin triumferande fröjd,
och han lade ena handen på mitt knä,335

den andra på Steerforths, efter att för eftertryckets skull först ha fuktat dem båda, och så delade han följande tal
mellan oss:

»Helt plötsligt en afton — händelsevis just denna — kommer lilla Em'ly från sitt arbete och har honom med sig.
Det var väl inte så underligt, säger ni. Nej, för att han beskyddar henne som en bror sedan det blifvit mörkt, >och
innan det blifvit mörkt, och vid alla tider för öfrigt. Men den här sjögasten fattar nu hennes hand och ropar helt
gladt till mig: 'Se hit! Den här skall bli min lilla hustru!' Och hon säger halft djärft, halft blygt, halft skrattande,
halft gråtande: 'Ja, morbror, om ni så vill/ Om jag vill!» utbrast mr. Peggotty och runkade på hufvudet åt
orimligheten af att sätta det i fråga. »Herre Gud, som om jag skulle vilja någonting hellre! 'Om ni så vill. Jag är
mera stadgad nu, och jag har tänkt närmare på saken, och jag skall bli honom en så god hustru jag någonsin kan,
för han är så snäll och hygglig!' Då börjar mrs. Gummidge att klappa häfderna som på spektaklet, och ni stiger
in. Där har ni hela historien!» sade mr. Peggotty. »Ni stiger in. Det hände alldeles nyss, och här är mannen, som
skall gifta sig med henne, så fort hon gått sin lärotid ut.»

Ham vacklade, och ingen må undra på det, för det slag mr. Peggotty i sin gränslösa glädje tilldelade honom som
tecken till förtroende och vänskap; men som han kände, att det var lämpligt att han skulle säga något till oss, sade
han stammande och med mycken svårighet:

»Hon var inte högre än ni var, master Davy, då ni först korn och hälsade på hos oss, men redan, då tänkte jagi
mig hurudan hon skulle bli, då hon blef stor. Jag såg henne växa upp — go' herrar — som en blomma. Jag skulle
gärna offra lifvet för henne — master Davy — ja, det skulle jag göra med glädje och förnöjelse. Hon är mer för
mig — go' herrar — än — hon är allt hvad jag kan önska mig, och mer än jag nånsin kan — än jag nånsin kan
säga.

25. — Dickens David Copperfield.386

Jag — jag älskar henne redligt. Det finns inte en herre i hela landet — och ingen som seglar på det vida hafvet —
som kan älska sitt hjärtas dam mer än jag älskar henne, fastän det finns mången tarflig karl — som bättre kunde
säga — hvad han menar.»

Jag fann det rörande att se en så härdad sjöman, som Ham nu var, darra under styrkan af sin känsla för den täcka
lilla varelse, som vunnit hans hjärta. Jag fann det enkla förtroende mr. Peggotty och Ham visat sig hysa för oss i
och för sig mycket rörande. Hela historien rörde mig. Jag vet inte i hvad mån min rörelse påverkades af minnena
från min barndom. Jag vet inte heller, om jag kommit dit med någon dunkel föreställning om att jag fortfarande



var kär i lilla Em'ly. Jag vet bara, att allt detta gjorde mig mycket nöje, först dock ett mycket egendomligt nöje,
som lätt kunnat förvandlas till smärta.

Om det nu tillkommit mig att med takt och besinning anslå grundtonen i sällskapet, skulle jag därför redt mig
mycket illa. Men det föll på Steerforths lott, och han gjorde det med en sådan talang, att vi alla inom några
minuter voro så obesvärade och glada som möjligt.

»Mr. Peggotty», sade han, »ni är en riktig hedersman och förtjänar att vara så lycklig som ni är i kväll. Här har ni
min hand på det. Ham, min gosse, lycka till! Min hand på det också! Bellis, rör om i kolen, så att elden brinner
klart, och om inte ni, mr. Peggotty, kan öfvertala er söta systerdotter — åt hvilken jag lämnar den här
hörnplatsen. — att koimma in igen, så går jag min väg. Jag skulle inte för Indiens alla skatter, på en afton lik
denna, vilja förorsaka något tomrum i er familjekrets — minst af allt ett sådant.»

Mr. Peggotty gick följaktligen in i mitt forna rum för att hämta lilla Em'ly. Först ville inte lilla Em'ly komma, och
då gick Ham in. Till sist fingo de henne med sig ut till brasan, mycket förvirrad och mycket blyg — men hon blef
snart lugnad, då hon fann hur förbindligt och aktningsfullt Steerforth387

tilltalade henne, hur skickligt han undvek allt, som kunnat göra henne förlägen, hur han talade med mr. Peggotty
om båtar, fartyg, ebb och flod och fisk|, hur han frågade mig när det var, som han träffat mr. Peggotty i Salem
House, hur förtjust han var i båten och allt som hörde samman med den, hur lätt och ledigt han ledde samtalet,
tills han så småningom indragit oss alla i en trollkrets, där vi litet hvar pratade af hjärtans lust.

Em'ly sade nog ganska litet den aftonen, men hon såg och hörde på, och hennes ansikte fick lif, och hon såg
förtjusande ut. Steerforth berättade om ett hemskt skeppsbrott —- han kom in på ämnet med anledning af sitt
samtal med mr. Peggotty —- och det var som om han sett det för sig, och lilla Em'lys ögon voro hela tiden fästa
på honom, som om äfven hon sett det. För att mildra intrycket berättade han sedan ett muntert äfventyr, som han
själf upplefvat, och han gjorde det så lifligt, som om äfventyret varit lika nytt för honom som för oss. Och lilla
Em'ly skrattade tills båten ekade af de musikaliska ljuden, och vi andra — äfven Steerforth — skrattade med af
oemotståndlig sympati för någonting så gladt och sorglöst. Han fick mr. Peggotty att sjunga eller rättare sagdt
bela:.»När de stormiga vindarna ryta», och själf sjöng han en sjömansvisa så gripande vackert, att jag nästan
inbillade mig, att den verkliga vinden, som klagande smög sig kring huset och doft mumlade under det att vi
sutto tysta, kommit dit för att lyssna.

Hvad mrs. Gummidge beträffar, lifvade han detta bedröfvelsens offer med en framgång, som ingen, så sade mig
mr. Peggotty, lyckats virtna, alltsedan gubbens död. Han gaf henne så litet tillfälle att vara olycklig, att hon
dagen därpå sade, att hon trodde hon varit förhäxad.

Men han lade icke helt beslag på den allmänna uppmärksamheten eller på samtalet. När lilla Em'ly blef litet
modigare och, ehuru alltjämt blygt, började tala till mig, som satt på andra sidan brasan, om388

våra forna vandringar på stranden, och hur vi plockat snäckor och stenar, och när jag frågade henne, om hon kom
ihåg hur förtjust jag varit i henne, och när vi båda skrattade och rodnade vid dessa återblickar på den gamla goda
tiden, hvilken nu föreföll så overklig, teg han^, lyssnade uppmärksamt och observerade oss tankfullt. Hon satt då
och hela aftonen på den gamla kistan i sitt lilla hörn vid elden — Ham bredvid henne på min forna plats. Jag fick
inte klart för mig, om det var af lust att retas eller af jungfrulig blyghet för oss, som hon höll sig så tätt intill
väggen och bort från honom, men nog märkte jag, att hon gjorde det hela aftonen.

Jag vill minnas, att det led inemot midnatt, då vi togo afsked. Vi hade fått skorpor och torkad fisk till kvällsvard,
och Steerforth hade ur fickan tagit upp en hel flaska genever, som vi män — jag kan säga vi män nu utan att
rodna — tömt. Vi skildes med gladt mod, och då de alla trängdes i dörren för att lysa oss på vägen så långt de
kunde, såg jag lilla Em'lys klarblå ögon blicka efter oss, där hon stod bakom Ham, och jag hörde hennes milda
röst ropa till oss, att vara försiktiga, så att vi ej ginge vilse.

»En högst intagande liten skönhet», sade Steerforth och tog mig under armen. »Det är verkligen en egendomlig
plats, det här, och ett egendomligt sällskap, och en fullkomligt ny sensation att umgås med dem.»



»Och hvilken tur», sade jag, »att vi fingo bevittna deras glädje öfver det förestående giftermålet. Jag tror aldrig
jag sett några människor så lyckliga. Hur roligt att se det, och att som vi få deltaga i deras berättigade glädje.»

»Nog är väl han bra nog tölpig för en sådan flicka. Tycker du inte det?» sade Steerforth.

Han hade varit så hjärtlig mot honom och mot dem alla, att detta oväntade och kalla yttrande stötte mig. Men då
jag raskt vände mig mot honom och3.9

såg leendet i hans öga, sade jag med verklig lättnad:

»Ack, Steerforth, om du också skämtar om de fattiga, om du gnabbas med miss Dartle, och på lek söker dölja
dina sympatier för mig, vet jag i alla fall hvar jag har dig. När jag ser hur fullt du förstår dem, hur förträffligt du
vet att sätta dig in i en lycka, lik denna enkla fiskares, eller sentera en ömhet, sådan som min gamla sköterskas,
så vet jag, att det finns hvarken någon glädje eller sorg eller annan djupare känsla hos sådant folk, som du kan
vara likgiltig för. Och just för det beundrar ©ch älskar jag dig, Steerforth, så ofantligt mycket mer.»

Han stannade, såg på mig och sade: »Bellis, jag tror du menar hvad du säger och att du är god. Jag önskar vi alla
vore det!» I nästa minut sjöng han helt muntert mr. Peggottys visa, och med raska steg gingo vi tillbaka till
Yarmouth.

KAP. XXII. Gamla ställen och nytt folk.

Steerforth och jag uppehöllo oss öfver fjorton dagar i den landsändan. Att vi voro mycket tillsammans, behöfver
ej sägas, men ibland kunde vi vara åtskils några timmar i sträck. Han var en god sjöjman, jag idäremot en ganska
skral sådan, loch njär han for ut och seglade med mr. Peggotty, hvilket var hans älsklingsnöje, stannade jag
vanligen kvar på land. Den omständigheten att jag bebodde Peggottys gästrum ålade mig ett tvång, som han gick
fri för, ty som jag visste hur träget hon dagen lång skotte om mr. Barkis, ville jag inte vara ute sent på kvällarna,
då däremot Steerforth, som bodde på ho- 3.9

såg leendet i hans öga, sade jag med verklig lättnad:

»Ack, Steerforth, om du också skämtar om de fattiga, om du gnabbas med miss Dartle, och på lek söker dölja
dina sympatier för mig, vet jag i alla fall hvar jag har dig. När jag ser hur fullt du förstår dem, hur förträffligt du
vet att sätta dig in i en lycka, lik denna enkla fiskares, eller sentera en ömhet, sådan som min gamla sköterskas,
så vet jag, att det finns hvarken någon glädje eller sorg eller annan djupare känsla hos sådant folk, som du kan
vara likgiltig för. Och just för det beundrar ©ch älskar jag dig, Steerforth, så ofantligt mycket mer.»

Han stannade, såg på mig och sade: »Bellis, jag tror du menar hvad du säger och att du är god. Jag önskar vi alla
vore det!» I nästa minut sjöng han helt muntert mr. Peggottys visa, och med raska steg gingo vi tillbaka till
Yarmouth.

KAP. XXII. Gamla ställen och nytt folk.

Steerforth och jag uppehöllo oss öfver fjorton dagar i den landsändan. Att vi voro mycket tillsammans, behöfver
ej sägas, men ibland kunde vi vara åtskils några timmar i sträck. Han var en god sjöjman, jag idäremot en ganska
skral sådan, loch njär han for ut och seglade med mr. Peggotty, hvilket var hans älsklingsnöje, stannade jag
vanligen kvar på land. Den omständigheten att jag bebodde Peggottys gästrum ålade mig ett tvång, som han gick
fri för, ty som jag visste hur träget hon dagen lång skotte om mr. Barkis, ville jag inte vara ute sent på kvällarna,
då däremot Steerforth, som bodde på ho-390

tellet, ej behöfde taga hänsyn till annat än sitt eget tycke. Följden var, att jag fick höra, att han ställde till små
fester för fiskarena på mr. Peggottys värdshus »Villigheten», sedan jag gått till sängs, och att han hela månljusa
nätter, klädd i fiskardräkt, kunde vara ute pä sjön, och först komma tillbaka vid flod-tiden på morgonen. Jag hade
emellertid kommit under fund med, att hans rastlösa natur och djärfva ande njöt af att finna aflopp i groft arbete
och hårdt väder, liksom i allt annat af spännande art som erbjöd sig, så att hans tilltag förvånade mig aldrig.

En annan orsak till att vi ibland voro skilda åt var, att jag naturligtvis gärna for öfver till Blun-derstone och



besökte de gamla från barndomen välbekanta ställena, då däremot Steerforth, efter att ha varit där en gång, just
inte kunde ha något intresse; af att fara dit igen. Häraf kom det sig, att vi tre eller fyra gånger, som jag särskildt
minnes, skildes ät efter en tidig frukost, och först återsågo hvarandra vid en sen middag. Jag hade ingen aning
om hur han tillbragt mellantiden, visste bara, att han var ofantligt omtyckt på platsen och hade minst tjugu sätt att
roa sig, där en vanlig människa knappt funnit ett. i ! !

Hvad mig beträffar, sysselsatte jag mig under dessa ensliga pilgrimsfärder med att i minnet återkalla hvarenda
alnslängd af den väg där jag vandrade fram, och att besöka de gamla kända ställena — någonting jag aldrig
tröttnade vid. Jag besökte dem som jag i minnet gjort det förr, dröjde där, som jag i tankarna gjort det, när jag
varit långt därifrån. Grafven under trädet, där båda mina föräldrar hvilade, och som jag betraktat med ett sådant
sällsamt medlidande, då min far låg där ensam, där jag stått så öfvergifven, då den öppnat sig för att taga emot
min vackra moder och hennes späda barn — grafven, som Peggotty så omsorgsfullt vårdat och förvandlat till en
trädgård, kunde jag vandra invid i timtal. Den låg visserligen ett stycke från kyrkogårdsgången i en skyddad vrå,
men inte så långt bort, att jag ej391

kunde läsa namnen på stenen, när jag gick där fram och tillbaka och ryckte till vid kyrkoklockornas timslag, som
i mina öron ljödo som röster från de aflidna, Mina reflexioner vid dessa tillfällen förbundo sig alltid med den
figur jag skulle göra i världen, och de förträffliga saker, jag skulle uträtta. Mina steg följde marschtakten i den
melodien och ingen annan, men voro den så trogna som om jag kommit hem och byggt mina luftslott vid en
lefvande moders sida. ;

Stora förändringar iakttog jag i mitt gamla hem. De där illa medfarna skatboen, som för så länge sedan
öfvergifvas af skatorna, voro borta, och träden voro klippta och toppade till oigenkännlighet. Trädgården var
mycket vanvårdad, och halfva antalet af husets fönster voro förstängda med luckor. Det var bebodt, men endast af
en stackars sinnessjuk herre och de personer, som vårdade honom. Han satt alltid vid mitt lilla fönster och tittade
utåt kyrkogården, och jag undrade, om hans virriga tankar någonsin togo samma riktning som de fantasier som
sysselsatt mina på de rosenskimrande morgnar, då jag i min nattskjorta tittat ut genom detta fönster och sett hin:
fåren så stilla gått och betat i den uppgående solens ljus.

Våra gamla grannar mr. och mrs. Grayper hade farit till Sydamerika, och regnet hade trängt in genom taket på
deras tomma hus och satt fläckar på ytterväggarna. Mr. Chillip var omgift med en lång, grof-lemmad hustru med
kroknäsa, och de hade ett litet ömkligt barn med ett tungt hufvud, som det inte kunde bära upp, och ett par svaga,
- glåmiga ögon, som alltid tycktes undra, hvarför det kommit till världen.

Det var med en underlig blandning af vemod och nöje jag brukade dröja i närheten af min födelseplats, tills den
rödaktiga vintersolen påminde mig om, att det var på tiden att anträda återfärden. Men sedan jag vändt stället
ryggen, och framför allt sedan jag slagit mig ned tillsammans med Steerforth vid392

vår middag framför den flammande brasan, var det härligt att tänka på, att jag varit där. Så var det äfven, ehuru i
lindrigare grad, när jag för natten återvände till mitt snygga rum och, bläddrande i krokodilboken, som alltid låg
framme på ett litet bord, med tacksamhet tänkte på hur lycklig jag var, som hade en sådan vän som Steerforth, en
sådan vän som Peggotty och en sådan ersättning för dem jag förlorat som min förträffliga, ädelmodiga tant.

Närmaste vägen till Yarmouth, då jag återvände från dessa långa promenader, var att taga färjan. Den landsatte
mig vid slätten mellan staden och hafvet, och genom att snedda öfver där, besparade jag mig (den betydliga krök,
stora landsvägen gjorde. Som mr. Peggottys hus låg på den där ouppodlade sträckan, ej hundra steg från min väg,
tittade jag alltid in i förbifarten. Steerforth var då vanligen där och väntade mig, och i den kyliga luften och
tätnande dimman följdes vi åt mot stadens tindrande ljus.

En mörk afton, då jag kom senare än vanligt, ty den dagen hade jag gjort mitt afskedsbesök i Blunderstone, och
vi skulle snart resa hem, fann jag honom ensam i mr. Peggottys bostad, försjunken i tankar framför brasan. Han
var så upptagen af sina egna reflexioner, att han alls icke märkte, att jagi närmade mig. Som stegen voro så godt
som ljudlösa på den sandiga marken, hade detta icke varit underligt i alla fall, men han hörde icke ens när jag



kom in. Jag stod alldeles invid honom och såg på honom, men med rynkad panna satt han fortfarande fördjupad i
sina grubblerier.

Han ryckte så häftigt till, då jag lade min hand på hans axel, att jag ryckte till, äfven jag.

»Du kommer öfver mig», sade han nästan förargad, »som en anklagande ande.»

»Jag fick väl lof att ger mig till känna på något sätt», sade jag. »Ryckte jag ned dig från stjärnorna ?»

»Nej», svarade han, »nej, det gjorde du inte.»393

»Upp dig från något annat ställe då?» sade jag och satte mig bredvid honom.

»Jag såg på bilderna i elden», sade han.

»Men nu förstör du dem för mig», sade jag, då han hastigt rörde om alltsammans med en eldbrand, och slog
denna mot glöden, så att den skickade ut en hel mängd sprakande gnistor, som kappades om att komma upp
genom den lilla skorstenen och ut i luften.

»Du hade ändå inte sett dem» svarade han. »Jag kan inte med denna tid på dagen, detta mellanting mellan ljus
och mörker. Hvad du kommer sent I Hvar har du varit?»

»Jag har sagt farväl till min vanliga promenad», sade jag. , i ! | i |

»Och jag har suttit hjär», sade Steerforth, i det han såg sig om i rummet, »och tänkt på, att de människor, som vi
funno så glada och lyckliga den dag vi kommo hit, nu möjligen — att döma af hur tomt och underligt här ser ut i
dag — kunna vara skingrade eller döda, eller ha råkat ut för något missöde. David, jag önskar till Gud, att jag
haft en förståndig far, som tagit hand om mig dessa tjugu år.»

»Min bästa Steerforth, hvad fattas dig?»

»Jag önskar af hela min själ, att jag fått bättre ledning!» utbrast han. »Jag önskar af hela min själ, att jag kunde
leda mig själf bättre.»

Det låg en så stark förstämning öfver hans väsen, att jag blef alldeles häpen. Jag hade aldrig tänkt mig
möjligheten af att han kunde vara så olik sig.

»Bättre vore det, att vara denna fattiga Peggotty eller hans tölp till brorson», sade han, i det han reste sig upp och
stödde sig vårdslöst mot spishyllan med ansiktet åt elden, »än att vara den jag är, tjugu gånger rikare och tjugu
gånger klokare, och plåga mig själf så som jag gjort den sista half timmen i den här fördömda gamla båten.»

Jag blef så förvirrad af att se honom så förändrad, att jag i början endast kunde betrakta honom under394

tystnad, där han stod med hufvudet lutadt mot handen och dystert blickade ned på elden. Till sist bad jag honom
allvarligt och innerligt tala om för mig, hvad det var som så förstämt honom, och låta mig dela hans bekymmer,
om jag också inte kunde ge honom något råd. Men innan jag slutat, började han skratta — först försmädligt, men
sedan med återvändande glädtighet.

»Åh, det är ingenting, Bellis, rakt ingenting», sade han. »Jag sade dig ju på hotellet i London, att jag ibland är
dåligt sällskap åt mig själf. Nu har jag plågat mig duktigt en stund — kanske ansattes jag af maran. Det händer
ibland, att barnsagor gå igen i minnet och tagas för annat än de äro. Jag tror, att jag förblandade mig med den där
stygga gossen, som 'inte lät varna sig' och som uppslukades af lejonen —antagligen ett finare uttryck för att gå
för hin i våld. Jag tror, att jag ansatts af hvad gamla gummor kalla nervattacker. Jag har varit riktigt rädd för mig
själf.»

»Någonting annat är du visst inte rädd för», sade jag.

»Det är möjligt, fastän jag nog kan ha mycket annat att frukta», svarade han. »Ja, nu är det öfver! Jag tänker inte
få något återfall, David, men det skall jag säga dig än en gån g, min heders bror, att det varit godt för mig och för
flera än mig, om jag haft en kraftfull och förståndig far!»



Hans ansikte var alltid uttrycksfullt, men aldrig Kar jag sett det uttrycka ett så mörkt allvar som då han sade de
där orden, med blicken riktad mot elden.

»Nu bort med alla griller!» sade han och gjorde en rörelse med handen, som om han kastat ifrån sig någonting
lätt. »Jag säger som Macbeth: 'Det borta är, och jag är man igen'. Och nu skola vi tänka på att äta middag, så vida
jag inte som Macbeth stört festen för dig, Bellis, med en beundransvärdt spelad sinnesoro.»

»Men hvart ha de alla tagit vägen?» sade jag.

»Det vete Gud», sade Steerforth. »Sedan jag gått395

ner till färjan för att titta efter dig, begaf jag mig hit och fann platsen öde och tom. Detta kom mig att tänka, och
du öfverraskade mig i mina tankar.»

Mrs. Gummidge, som nu steg in med en korg på armen, förklarade hur det kom sig, att ingen varit hemma. Hon
hade sprungit ut för att köpa någonting som behöfdes tills mr. Peggotty återvände med floden, och under tiden
lämnat dörren öppen för den händelse Ham och Emly, som slutade sitt arbete tidigt den eftermiddagen, skulle
komma hem medan hon var ute. Sedan Steerforth betydligt lättat mrs. Gummidges lynne medelst en munter
hälsning och en skämtsam omfamning, tog han mig under armen, och vi skyndade bort.

Han hade lättat sitt eget lynne lika mycket som mrs. Gummidges, ty nu var han i sitt vanliga humör, och hans
konversation var ytterst liflig under vandringen till staden.

»I morgon», sade han muntert, »öfverge vi således det här sjöröfvarlifvet ?»

»Vi kommo ju öfverens om det», svarade jag, »och, som du vet, ha vi köpt biljetter på diligensen.»

»Då är det väl ingen hjälp för det, kan jag tro», sade Steerforth. »Jag hade nästan glömt, att man har något annat
att göra här i världen än att ge sig ut och gunga på hafvet .här. Jag önskar det vore så väl.»

»Så länge det har nyhetens behag», sade jag och

log.

»Inte osannolikt», sade han, »men i den anmärkningen ligger det någonting sarkastiskt, som frapperar hos en
sådan älskvärd oskuld som min unge vän. Ja, kära David, jag vet nogj, att jag är ombytlig, men när järnet är
varmt, kan jag smida med kraft. Jag tror nästan, att jag redan nu kunde stå mig ganska bra, om jag examinerades
som lots i de här farvattnen.»

»Mr* Peggotty påstår, att du är ett riktigt underverk.»396

»Ett nautiskt fenomen, inte sant ?» Steerforth skrattade.

»Jaha, det säger han, och du vet, att han har rätt. Åt allt hvad du företar dig, ägnar du dig med den största energi,
och förvärfvar med lätthet allt vetande. Hvad jag tycker är underligast med dig, Steerforth, är, att du kan nöja dig
med att endast nyckfullt anlita din förmåga.»

»Nöja mig med?» upprepade han muntert. »Jag är aldrig nöjd med något utom med dfh oskuld, min kära Bellis.
Hvad nyckfullheten beträffar, har jag aldrig lärt konsten att binda mig vid något af de hjul, på hvilka våra dagars
Ixioner snurra rundt. Jag gick miste om denna förmåga till följd af slapp uppfostran, och nu frågar jag inte efter
den. Du vet väl, att jag har köpt mig en båt här?»

»Du är då verkligen en underlig kurre, Steerforth!» utbrast jag och tvärstannade. »Troligen kommer du väl aldrig
mer hit.»

»Jag vet inte det», sade han. »Jag har fattat tycke för den här trakten. I alla händelser», bch nu gick han med än
raskare fart, »har jag köpt en båt, som var till is alu — en klipper, säger mr. Peggotty att den kallas, och en riktig
klippare är den, och mr. Peggotty får ta hand om den under min frånvaro.»

»Nu förstår jag dig, Steerforth!» utbrast jag jublande. »Du låtsar som om du köpt den för egen räkning, men du



har velat göra honom en tjänst. Det borde jag ha förstått strax, jag som känner dig. Min goda, afhållna Steerforth,
hur skall jag finna ord för hvad jag tänker om ditt ädelmod.»

»Tyst!» svarade han och rodnade. »Ju mindre som sägs därom, ju bättre är det.»

»Kände jag dig inte rätt ?» sade jag. »Sade jag inte, att det ej fa,nns någon glädje eller sorg eller annan slags
rörelse i dessa redliga hjärtan, som du var likgiltig för?»

»Jo, visst sade du det», svarade han, »Men låt det stanna vid det. Det är redan nog sagdt,»397

Rädd att misshaga honom genom att fullfölja ett ämne, som han tog så lätt, dröjde jag dock därvid i mina tankar,
då vi ytterligare påskyndade våra steg.

»Båten måste tacklas om», sade Steerforth, »och jag låter Littimer stanna kvar och se till att det blir gjordt, så att
den blir riktigt fullkomlig. Talade jag om för dig, att Littimer kommit hit ?»

»Nej.»

»Jo, han kom i morse och hade med sig ett bref från min mor.»

Då våra blickar möttes, märkte jag, att han var blek ända till läpparna, fastän han såg mig stadigt i ögonen. Jag
fruktade, att någon missämja mellan honom och hans mor varit anledning till den sinnesstämning, hvari jag
funnit honom vid den ensliga härden. Jag antydde detta.

»Åh nej, visst inte», sade han, i det han skakade på hufvudet och skrattade till. »Ingenting i den vägen! Jo, min
betjänt, han har kommit hit.»

»Lik sig som alltid?» sade jag.

»Lik sig som alltid», sade Steerforth. »Kall och tyst som nordpolen. Han skall låta måla ett nytt namn på båten.
Nu heter den Stor m f å g e 1 rx. Hvad bryr sig mr. Peggotty om stormfåglar? Nej, den skall döpas om.»

»Till hvilket namn?» frågade jag.

»Till Lilla E m'l y.»

Som han alltjämt haft blicken stadigt fäst på mig, tog jag det som en påminnelse om, att han ej ville ha något
beröm för sin uppmärksamhet. Jag kunde inte hjälpa, att mitt ansikte vittnade om min tillfredsställelse, men jag
sade just ingenting, och han återfick sitt vanliga leende och tycktes lugnad.

»Men se bär kommer ju den egentliga lilla Em'ly», sade han och såg framåt stigen. »Och bon har den där karlen
med sig. Han är, min själ, en trogen riddare. Han lämnar henne aldrig!»

Ham var numera båtbyggare och hade uppöfvat sin naturliga fallenhet för yrket tills ban vunnit skicklighet däri.
Han var klädd i sin arbetsdräkt och398

såg tämligen ruggig ut, men manlig tillika, och föreföll som en mycket lämplig beskyddare åt den blomstrande
lilla varelsen vid hans sida. Det låg i hans utseende en öppenhet, en ärlighet och en oförställd stolthet öfver
henne och hans kärlek till henne, som gjorde honom vacker i mina ögon. Jag tyckte, när de närmade sig oss, att
de passade bra ihop äfven i det afseendet.

Hon drog blygt sin hand från hans arm, när vi stannade för att tala med dem, och hon rodnade, då hon räckte den
till Steerforth och mig. Då de, sedan vi växlat några ord med dem, gingo vidare, var hon inte hågad att lägga
handen på dess förra plats utan gick, blyg och tvungen, för sig själf. Jag fann det hela mycket täckt och
intagande, och Steerforth tyckte visst som jag, då vi sågo efter dem tills de försvunno i nymånens bleka ljus.

Plötsligt syntes — helt visst följande dem i spåren — en ung kvinna, som vi inte märkt förut, men hvars ansikte
jag såg då hon gick förbi oss, och jag tyckte, att jag hade ett svagt minne af henne. Hon var tunt klädd, såg djärf
och tärd, trasgrann och fattig ut, men tycktes för stunden ha öfvergifvit alla andra tankar, ifrig blott att följa efter
dem. Då den mörka, vida slätten liksom uppsög deras gestalter, och själf var det enda som framträdde mellan oss



och hafvet och molnen, försvann äfven hon på samma sätt utan att ha kommit dem mycket närmare än förut.

»Det var en mörk skugga det där, som följde flickan», sade Steerforth och stannade. »Hvad skall det betyda?»

Han talade med en låg röst, som föreföll mig främmande.

»Hon tänker väl tigga af dem», sade jag.

»En tiggerska är väl ingenting ovanligt», sade Steerforth, »men nog var det underligt, att tigger-skan just i afton
skulle ikläda sig den formen.»

»Hvarför det?» frågade jag.

»Af ingen annan anledning än den», svarade han399

efter en paus, »att jag gick och tänkte på någonting i den vägen, då hon skyndade förbi oss. Hvar tusan kom hon
ifrån?»

»Från skuggan af den här muren, tror jag», sade jag, då vi i detsamma kommo ut på en väg, hvars ena sida
begränsades af en mur.

»Hon är försvunnen», sade han och såg sig tillbaka, »och må allt ondt försvinna med henne. Och nu ska vi äta
middag.»

Men gång på gång såg han sig om åt hafsranden, som glimmade i fjärran. Och under den korta återstoden af vår
väg gaf han då och då med några korta utrop till känna, att han undrade hvem den; där skuggan kunnat vara, och
riktigt tycktes han ej ha glömt den förrän skenet från brasan och ljusen föll öfver oss, där vi sutto glada och
varma vid middagsbordet.

Littimer var tillstädes, och hans verkan på mig var den vanliga. Då jag sade till honom, att jag hoppades att mrs.
Steerforth och miss Dartle mådde väl, svarade han aktningsfullt — och naturligtvis aktnings vardt — att de
mådde tämligen väl och att de bedt om sin hälsning till mig. Detta var allt, och likväl tyckte jag, att han så tydligt
som någon kan göra det sade till mig : »Ni är mycket ung, sir, ni är alldeles ofantligt ung.»

Vi hade nästan slutat vår middag då han tog ett par steg fram emot bordet från den vrå, där han höll vakt öfver
oss eller, rättare sagdt, öfver mig, det kände jag, och sade till sin herre:

»Jag ber om ursäkt, sir. Miss Mowcher har kommit hit.»

»Hvem?» frågade Steerforth helt förvånad.

»Miss Mowcher, sir.»

»Hvad i all världen har hon här att göra?» sade Steerforth.

»Hon tycks vara härifrån trakten, sir. Hon talade om för mig, att hon i yrkesärenden gör ett besök här hvart år.
Jag mötte henne på gatan i4°°

eftermiddags, och hon ville veta, om hon kunde få den äran att uppvakta er efter middagen.»

»Känner du jättinnan i fråga, Bellis?» sade Steerforth till mig.

Jag nödgades tillstå — fastän jag skämdes för Littimer — att miss Mowcher och jag inte alls kände hvarandra.

»Då måste du lara känna henne», sade Steerforth, »ty hon ßx ett af världens sju underverk. När miss Mowcher
kommer, så bed henne stiga in.»

Jag blef verkligen litet nyfiken på denna dam, synnerliglast som Steerforth brast i skratt, då jag näimhde henne,
och afgjordt nekade att besvara hvarje fråga jag gjorde rörande henne. Jag var således i ett tillstånd af spänd
väntan till dess Littimer, en halftim|me efter sedan duken tagits bort och då vi sutto framför brasan, öppnade
dörren och med vanligt lugn helt tryggt anmälde:

»Miss Mowcher!»



Jag såg åt dörren men såg ingenting. Jag såg fortfarande åt dörren och tyckte, att miss Mowcher dröjde bra länge
att visa sig, då till min obeskrifliga förvåning en liten däst dvärginna korn vankande kring soffan, som stod
mellan den och mig. Hon kunde vara omkring fyrtio eller fyrtiofem år, hade ett mycket stort hufvud och ansikte,
ett par spydiga grå ögon och så ofantligt små armar, att hon, för att skälmaktigt kunna lägga ett finger på sin lilla
trubbnäsa, då hon helt kärvänligt blinkade åt Steerforth, var tvungen att möta fingret på halfva vägen och lägga
näsan mot det. Hennes haka, som var en så kallad dubbelhaka, var så fet, att den alldeles dolde hennes hattband
med rosett och allt. Någon hals hade hon inte, någon midja hade hon inte, och några ben att tala om hade hon
inte. Ty fastän hon var mer än fullvuxen ned till den punkt, där midjan skulle ha varit, och fastän hon som
vanliga människor slutade med ett par fötter, var hon så kort, att hon stod vid en vanlig stol som vid ett bord och
stödde den påse, hon bar, mot stolsitsen. Sedandenna dam — klädd i en ledig, något vårdslös stil,
sammanförande näsan och pekfingret på sätt som beskrifvits, och stående med hufvudet på sned och det ena af de
hvassa ögonen tillslutet, hvilket gaf henne en särdeles knipslug min — sedan hon några sekunder sett så där
kärvänligt på Steerforth, brast hon ut i en störtflod af ord.

»Hvad står på, min blomma?» började hon lekfullt och skakade sitt stora hufvud åt honom. »Ni här, är det
möjligt? Ah, ni stygga gosse, skäms ni inte? Hvarför ger ni er af så långt från hemmet? Ni har nog något ofog för
er, det ger jag mig katten på. Ni är allt en ljus fågel, ni Steerforth, och det är jag med, eller hur ? Ha, ha, ha I Ni
hade väl hållit hundra pund mot fem, att ni inte skulle få se mig här, är det inte så? Men gör er inte för säker, jag
är litet hvarstans. Jag är här och där och jag vet inte hvar, alldeles som konstmakarens silfverslant, som man fann
i fruns näsduk. Apropå näsdukar och fruar, så är ni i sanning en tröst för er goda mor, eller hur, min snälla gosse,
åtminstone tror hon väl det ?»

Då miss Mowcher hunnit så långt i sitt föredrag, knöt hon upp hatten, kastade tillbaka hakbanden och satte sig
flämtande på en pall framför brasan, begagnande matbordet som ett slags lusthus, som utbredde sitt mahogTiytak
öfver henne.

»O, mina stjärnor och planeter eller hvad det heteri» fortfor hon och slog händerna mot de små knäna samt gaf
mig en pröfvande blick, »saken är den, att jag är för blodfull, Steerforth. Sedan jag gått uppför en trappa, kostar
det mig lika mycken; möda att draga andan som att draga upp hinken ur en brunn. Om ni såg mig titta ut från ett
fönster i en öfvervåning, skulle ni väl tycka, att jag vore en vacker kvinna, eller hur?»

»Det skulle jag tycka hvar jag såg er», svarade Steerforth.

»Se så, inga dumheter, hör ni det!» utbrast den lilla varelsen och slängde åt honom med näsduken,

26. — Dickens, Ddvid Cofrperfield.402

hon torkat ansiktet med. »Var inte näsvis! Så mycket ska jag säga er, att jag var hos lady Mithers i förra veckan
— och det är en kvinna det! Så hon bibehåller sig! — toch Mithers själf kom in i rummet, där jag satt och
väntade — och det är en man det! Så han bibehåller sig — och hans peruk med för resten, han har haft den i tio
år — och han gick på med sina artigheter till den grad, att jag trodde jag skulle bli tvungen att ringa. Ha, ha, ha!
Han år en lustig kurre, men han saknar grundsatser.»

»Hvad skulle ni göra åt lady Mithers?» frågade Steerforth.

»Det talar jag inte om, mitt lilla barn», svarade hon och slog sig åter på näsan, förvred ansiktet och blinkade med
ögonen som ett litet troll med öfver-naturligt förstånd. »Det angår inte er! Ni ville nog gärna veta, om jag hindrar
hennes hår att falla af, eller om jag färgar det, eller om jag sminkar hennej litet smått eller markerar hennes
ögonbryn — är det inte så? Och det får ni veta — när jag talar om det. Vet ni hvad min morfars far hette?»

»Nej», sade Steerforth.

»Han hette Jo Pytt, min ängel», sade miss Mow-cher, »och han hade många förfäder, som han ärft Skojgodsen
efter.»

Jag har aldrig sett någonting som kunnat jämföras med miss Mowchers blinkning, om jag undantar miss



Mowchers själfbehärskning. Hon hade också ett märkvärdigt sätt att, då hon hörde på hvad som isades till henne,
eller då hon väntade på svar på hvad hon själf sagt, helt illparigt sitta med hufvudet på sned och ena ögat
uppdraget som en skatas. Jag var alldeles stum af förvåning och bara stirrade på henne, glömsk af höfligbetens
lagar, det fruktar jag.

Hon hade nu dragit stolen till sig, och var ifrigt sysselsatt med att ur påsen upptaga en mängd smä flaskor,
svampar, kammar, borstar, flanellbitar, krus-tänger och andra verktyg, som hon samlade i en hög på stolen. Hvar
gång hon tog upp något ur påsen, dök hon ned med armen ända till axeln. Plötsligt403

upphörde hon emellertid med denna sysselsättning och sade, därmed vållande mig stor förlägenhet, till
Steerforth:

»Hvem är er vän?»

»Mr. Gopperfield», sade Steerforth, »han vill lära känna er.»

»Nå, då skall han få det. Jag tyckte han såg så ut!» återtog miss Mowcher, i det hon med påsen i handen leende
vankade fram till mig. »Ansikte som en persika!» Hon ställde sig på tå för att kunna nypa mig i kinden, där jag
satt. »Riktigt frestande! Jag, som tycker så mycket om persikor. Det gläder mig mycket att få göra er bekantskap,
mr. Cop-perfield.»

Jag sade, att jag lyckönskade mig till äran att göra hennes, och att glädjen var ömsesidig.

»Ah, bevars väl, hvad ni är artig!» sade miss Mowcher och gjorde ett orimligt försök att dölja sitt stora ansikte
bakom sin lilla, lilla hand. »I hvilken värld af dikt och grannlåter lefva vi inte!»

Dessa ord ställdes helt förtroligt till oss båda, då hon tog den onaturligt lilla handen från ansiktet, och åter
begrafde den tillika med armen i påsen.

»Hvad menar ni, miss Mowcher ?» sade Steerforth.

»Ha, ha,, ha! Hvilka humbuger ä' vi inte allesammans, min söta gosse?» svarade hon och trefvade i påsen, med
hufvudet på sned och ögat uppdraget. »Se här!» hon tog fram någonting. »Afklipp af ryska furstens naglar. Furst
Alfabet Hullerombuller, kallar jag honom, ty i hans namn finnas alla bokstäfverna i den värsta röra.»

»Ryska fursten är då en af era kunder?» sade Steerforth.

»Det har ni rätt i, min sötnos», svarade miss Mowcher. »Jag håller naglarna i ordning åt honom. Två gånger i
veckan! På både fingrar och tår!»

»Han måtte väl betala bra?» sade Steerforth.

»Lita på det, min söta gosse — han talar i näsan, rnJeti drar ingeti vid näsan», sade miss Mowcher. »Rak-404

knifven använder han ogärna, det syns på hans mustascher. Röda af naturen, svarta genom konsten.»,

»Genom er konst naturligtvis», sade Steerforth.

Miss Mowcher blinkade instämmande. »Han var tvungen att skicka efter mig. Kunde inte reda sig. Klimatet
angrep hans svärta, som var förträfflig i Ryssland, men inte stod sig här. Ni har väl aldrig sett en så rostfärgad
furste som han var. Det var som gammalt järn.»

»Var det därför ni nyss kallade honom en humbug ?» frågade Steerforth.

»Ah, en sådan tjufpojke ni är!» utbrast miss Mowcher och skakade häftigt på hufvudet. »Jag sade, att vi voro
humbugar allesammans, och för att bevisa det visade jag er furstens afklippta nagelbitar. Furstens naglar tala
mera till min fördel i enskilda familjer af det gentila slaget än alla mina talanger ihop. Jag har dem alltid med
mig. De äro det bästa rekommendationsbrev Om miss Mowcher klipper furstens naglar, måste hon duga till
något. Jag delar ut dem bland de unga damerna. Ha, ha, hal På min ära, hela 'det sociala systemet', som herrarne
säga när de hålla tal i parlamentet, ar ett system af furstliga naglar!» förklarade denna den minsta af alla kvinnor,



i det hon försökte att lägga sina korta armar i kors öfver bröstet och nickade helt förnumstigt.

Steerforth skrattade hjärtligt, och det gjorde jag också. Miss Mowcher fortfor hela tiden att nicka på hufvudet,
som lion höll på sned, stirra ut med ena ögat och blinka med det andra.

»Nu nog», sade hon, slog sig på de små knäna och reste sig upp. »Det här ger inte bröd. Se så, Steerforth, låt oss
nu genomforska polarregionerna och få slut på det.»

Därpå valde hon ut ett par tre stycken af sina instrument jämte en liten flaska, och frågade till min öfverraskning,
om bordet bar henne. Då Steerforth bejakade frågan, sköt hon fram en stol till det, bad att jag skulle stödja henne
med handen och klättrade4.05

tämligen vigt upp på bordsskifva!!, som om den varit en plattform.

»Om någon af er såg mina fotleder», sade hon, sedan hon lyckligt och väl kommit upp, »så tala om det genast,
och jag går då hém och tar lifvet af mig.»

»Inte gjorde jag det», sade Steerforth.

»Inte gjorde jag det», sade jag.

»Nå, då får jag v,äl besluta mig för att lefva»,, sade miss Mowcher. »Pullan lilla, pullan lilla, kom nu hit och låt
nacka dig!»

Detta skulle föreställa en uppmaning till Steerforth att lämna sig i hennes händer. Han satte sig därför med
ryggen åt bordet och sitt leende ansikte vändt åt mig, samt lät sitt hufvud inspekteras af henne, påtagligen endast
för vårt nöjes skull. Det var verkligen en ganska lustig tafla att se miss Mowcher stå där öfver honom och
undersöka hans rika bruna hår genom ett rundt förstoringsglas, som hon tagit upp ur fickan.

»Jo, ni äir just en söt gosse!» sade miss Mowcher efter en kort granskning. »Ni skulle om ett år vara kal som en
munk på hjässan, om inte jag tog vård om er. Vänta en liten minut, och vi ska ge er en gnidning, som skall hålla
era lockar fast i minst tio år.»

Och så stänkte hon några droppar af flaskans innehåll på en af de små flanellapparna, fuktade likaledes fen af de
små borstarna med samma undergörande vätska och började att med den största ifver jag någonsin bevittnat
gnida och borsta öfversta delen af Steerforths hufvud, hela tiden pratande alldeles oafbrutet.

»Vi ha till exempel Charley Pyegrave, hertigens son», sade hon. »Känner ni Charley ?» hon stack fram hufvudet
och tittade på Steerforth.

»Litet», sade Steerforth.

»En sådan karl han är! Det är polisonger som duger I Hvad Charleys ben beträffar skulle de, om de voro makar,
hvilket de inte äro, trotsa all jäm-4.6

förelse. Kan ni tänka er, att han försökte att reda sig utan mig, och det vid lifgardet till?»

»Han var väl galen», sade Steerforth'.

»Det såg så ut. Klok eller galen, försökte han det emellertid», återtog miss Mowcher. »Hvad tar han sig för? Jo,
han går in i en parfymbutik och ber att få köpa en flaska Madagaskar essens.»

»Gör Charley det?»

»ja, det gör han. Men inte ha de någon Madagaskaressens, inte.»

»Hvad är det? Är det en dryck?»

»En dryck?» upprepade miss Mowcher och afbröt sig för att ge Steerforth ett lätt slag på kinden. »Han skulle ha
det att använda på sina mustascher, det begriper ni väl. Det stod en kvinna i boden — till åren kommen — ett
riktigt våp, som aldrig hört talas om den essensen. 'Ursäkta, sir', sa* våpet till Charley, 'är det inte egentligen
sminkni menar V 'Smink', sa' Charley, 'hvad i den onämnbares namn tror ni jag skulle med smink att göra?' 'Blif



inte ond, sir', sade våpet, 'men det efterfrågas under så många namn, att jag trodde det kunde vara det.' Se där,
mitt barn», tillade miss Mowcher under det hon fortfor att gnida af alla krafter, »ett annat exempel på den
uppfriskande humbug jag talade om. Själf anlitar jag den nog också ibland, ja, ofta kanhända — hvad vet jag? —
ty slug måste man vara, min snälla gosse.»

»På hvad sätt menar ni?» I fråga om smink?» sade Steerforth.

»Man skall förstå att stafva och lägga ihop, min lilla lärjunge», sade den lustiga miss Mowcher och lade fingret
på näsan, »tillämpa hemlighetsprinciper i alla yrken, så följer snart det önskade resultatet. Själf gör jag litet i den
vägen. En änkenåd kallar det munpomada, en annan kallar det handskar, en tredje halsremsor. Och jag följer med
och kallar det som de. Jag förser dem med varan, men till den grad låtsa vi föra hvarandra bakom ljuset, att det
lika litet kunde falla dem in att sminka sig inför en full-407

satt salong som inför mig. Och när jag uppvaktar dem, säga de ibland — med varan pålagd och det tjockt ändå:
'Hur ser jag ut, Mowcher ? Är jag blek V Ha, ha, ha, ha! Är det inte uppfriskande, min unge vän?»

Aldrig i min tid har jag sett någonting likt miss Mowcher, där hon stod uppe på matbordet, lifligt sen-terande
humbugen, ifrigt gnidande Steerforth i hufvudet och blinkande åt mig.

»Här är åtgången på sådant inte stor», sade hon. »Därför måste jag ge mig af härifrån snart. Jag har inte sett en
vacker kvinna sedan jag kom hit, Jemmy.»

»Inte det?» sade Steerforth.

»Nej, inte skuggan af en skönhet», försäkrade miss Mowcher.

»Vi kunde visa henne en sådan i verkligheten, tror jag?» sade Steerforth och gaf mig en blick. »Inte sant, Bellis?»

»Jo, det är säkert», sade jag.

»Aha!» utbrast den lilla varelsen och gaf mig en pröfvande blick, hvarefter hon stack fram hufvudet och såg på
Steerforth. »Hon?» sade hon då.

Det första utropet lät som en fråga ställd till oss båda, det andra som en fråga ställd endast till Steerforth. Hon
tycktes inte ha fått svar på någon af dem utan fortfor att gnida, med hufvudet på sned och ögat vändt uppåt, som
om hon sökt svaret i luften och väntat, att det skulle komma därifrån.

»En syster till er, mr. Copperfield ?» sade hon efter en paus, alltjämt på utkik.

»Nej», sade Steerforth innan jag hann svara, »ingenting ditåt. Tvärtom tror jag nästan, att mr. Copperfield förr
beundrat henne mycket.»

»Hvarför gör han det inte fortfarande?» frågade miss Mowcher. »Är han ostadig? Fy skäms! Sög han honung ur
hvar kalk, men den svek som en skalk, tills Polly hans kärlek besvarat ? —- Heter hon Polly ?»

Den nästan onaturliga snabbhet, hvarmed hon riktade frågan till mig och satte ögonen i mig, bragte mig för
ögonblicket ur jämvikten.4.8

»Nej, miss Mowcher», svarade jag, »hon heter Emily.»

»Aha!» utbrast hon alldeles som nyss. »Hon? En sådan pratmakerska jag är! Mr. Copperfield, är jag inte flaxig?»

Hennes ton och uttryck inneburo någonting som misshagade mig i sammanhang med ämnet. Jag sade därför på
ett allvarsammare sätt än någon af oss förut begagnat:

»Hon är lika dygdig som hon är vacker. Hon äx förlofvad med en mycket hederlig och ansedd man af hennes eget
stånd. Jag högaktar henne lika mycket för hennes goda omdöme som jag beundrar henne för hennes vackra
utseende.»

»Bra sagdt!» inföll Steerforth. »Hör! Hör! Hör! Nu skall jag stilla denna lilla Fatimas nyfikenhet, min kära
Bellis, genom att betaga henne all anledning att gissa. För det närvarande, miss Mowcher, har hon plats eller är



hon i lära lios Omer & Joram, hattstofferare, modehandlare och: så vidare här i staden. Märk väl: Omer & Joram.
Förlofningen, min vän talade om, har hon ingått med sin kusin, hvars förnamn är Ham och hvars tillnamn är
Peggotty. Till yrket är han båtbyggare och bor, äfven han, här i staden. Hon bor hos en släkting, hvars förnamn är
mig obekant, men hvars tillnamn är Peggotty. Han idkar båtbyggaryrket och är skrifven här, han med. Hon är den
täckaste, mest intagande lilla fé i världen. Jag — liksom min vän — beundrar henne ofantligt. Om det inte kunde
låta som om jag ville nedsätta hennes fästman, hvilket min vän ej tycker om, skulle jag säga, att för min del
tycker jag allt, att hon kastar bort sig; jag är säker på att hon kunde göra bättre parti, och jag kan svära på, att hon
är född till fin dam.»

Miss Mowcher lyssnade till dessa ord, som uttalades mycket långsamt och tydligt, med hufvudet på sned, och
ögat uppåtvändt, som om hon fortfarande väntat på svaret. Då han tystnade, blef hon409

i minuten rask och liflig igen och slamrade åter på med en sällspord talförhet.

»JasåI Och det är väl allt, kan jag tro?» utbrast hon och putsade hans polisonger med en liten rastlös sax, som i
alla riktningar flög kring hans hufvud. »Det var väl det, mycket väll En riktigt lång historia, som borde sluta med
orden: 'och så lefde de lyckliga i all sina dar/ tycker ni inte det? Hur heter den där pantleken nu igen? Jag älskar
min älskling på E, för att hon är enastående, och jag hatar henne för att hon är eröfrad af en annan. Jag tog henne
med mig till" värdshuset Endräkten och trakterade henne med en enlevering. Hennes namn är Emily och hon bor
i England. Ha, ha, ha, mr. Copperfield, är jag inte flaxig?»

Utan att vänta på svar gaf hon mig en otroligt klipsk blick samt fortsatte utan att hämta andan:

»Se så I Om nånsin en vinböjtel blifvit putsad och friserad till fulländning, så är det ni, Steerforth. Är det någon
hufvudknopp här i världen jag förstår, så är det er. Hör ni, att jag säger er det, min älskling ? Jag förstår er», och
nu såg hon ned på hans ansikte. »Nu kan ni afträda — som man säger på hofvet — och om mr. Copperfield vill
intaga högsätet, skall jag operera med honom.»

»Hvad säger du om det, Bellis ?» frågade Steerforth leende och reste sig från stolen. »Vill du bli förskönad ?»

»Nej, tack|, miss Mowcher, inte i afton.»

»Säg inte nej», sade miss Mowcher och betraktade mig med kännaremin. »En liten smula längre ögonbryn ?»

»Tack»/ sade jag, »det får vara till en annan gång.» i

»Låt det sträcka sig en half fjärndels tum närmare tinningen», sade miss Mowcher. »Det kan göras på fjorton
dagar.»

»Nej, tack, inte nu.»

»Ah jo, låt oss försöka! Inte det ? Men hvarför då inte göra anläggningen till ett par polisonger ? Kom nu!»4io

Jag kunde, då jag afböjde äfven detta, inte låta bli att rodna, ty hon hade nu vidrört min ömtåliga punkt. Då miss
Mowcher fann, att jag för tillfället ej var hågad för några af de försköningsmedel hennes talang omfattade, och att
jag höll stånd mot lockelserna i den lilla flaskan, som hon satte för ena ögat i afsikt att ge ytterligare kraft åt sina
försök att öfvertala, bad honi, att jag skulle räcka henne* handen då hon steg ned från sin upphöjda ställning. På
så sätt stödd, hoppade hon lätt och vigt ned, från bordet och började att knyta hattbanden under hakpåsen.

»Arfvodet», sade Steerforth, är ju — ?»

»Fem bob*)», svarade miss Mowcher, »och det ar ett röfvarpris, min unge. Är jag inte flaxig, mr. Copperfield ?»

Jag svarade artigt: »Långt därifrån». Men nog tyckte jag ändå att hon var det, då hon likt en liten, taskspelerska
slängde half kronorna upp i luften, infångade dem, släppte ned dem i fickan och gaf dem ett slag så de klingade.

»Det är mitt kassaskåp», sade miss Mowcher, som nu äter stod framför stolen och plockade ned i påsen den
blandade samling af små föremål, som hon tömt ur den. »Har jag nu alla mina don? Det ser så ut. Jag får inte
likna Ned Beadwood, när de förde honom till kyrkan för att viga honom vid någon, som han säger, men glömde



bruden hemma. Ha, ha, ha! Han var allt en kanalje, den där Ned, men rolig var han. " Nu vet jag, att jag kommer
att krossa era hjärtan, men jag måste lämna er. Uppkalla all er själsstyrka och försök att bära er olycka. Farväl,
mr. Copperfield! Var rädd om er, Jockey från Norfolk! Har jag inte pratat, så säg! Men det är ert fel, era filurer.
Jag förlåter er. 'Bob svor' som| engelsmannen sade i stället för 'bon soir', då han började lära sig franska, och
tyckte att språket var så likt engelskan. 'Bob svor' mina små gossar!»

* Shilling.4ii

Hon slängde påsen öfver armen, och den skramlade då hon vankade mot dörren. Vid denna stannade hon för att
fråga, om vi inte ville ha en lock af hennes hår. »Är ja g inte flaxig?» tillade hon för att kommentera anbudet, och
med fingret på näsan aflägsnade hon sig.

Steerforth skrattade till den grad, att det var mig omöjligt att inte skratta med, fastän jag inte är säker på om jag
gjort det annars. Då vi till sist riktigt skrattat ut — hvilket dröjde en stund — talade han om för mig, att miss
Mowcher hade en ganska vidsträckt kundkrets, och förstod att göra sig nyttig för många slags folk på många sätt.
Somliga skämtade bara med henne för att hon var en sådan liten underlig figur, sade han; men hon hade så skarp
och fin iakttagelseförmåga som någon, och var lika lång-synt som kortarmad. Han berättade, att hvad hon sagt
om att hon var litet hvarstädes var fullkomligt sant, ty bäst det var, gjorde hon små afstickare till landsorten, och
tycktes skaffa sig kunder öfverallt och känna alla. Jag frågade honom om hennes sinnelag, om hon hade fallenhet
för att ställa till ledsamheter, eller om hon vanligen sympatiserade med hvad som var rätt och godt. Då jag efter
två eller tre försök misslyckats att draga hans uppmärksamhet till dessa frågor, afstod jag ifrån eller glömde att
upprepa dem. I stället berättade han mig i flytande ordalag mycket om hennes förmåga och om hennes inkomster,
bland annat talade han om, att hon var kunnig i konsten att koppa, för den händelse jag någon gång skulle
behöfva anlita henne i den vägen.

Hon utgjorde vårt förnämsta samtalsämne under aftonen, och då vi skildes åt för natten, ropade Steerforth, »Bob
svor» åt mig öfver balustraden, då jag gick utför trappan.

Då jag kom till mr. Bar kis' hus, blef jag mycket förvånad att få se Ham gå af och an utanför det, och än mer
förvånad blef jag, då jag fick höra att lilla Emily var därinne. Naturligt nog frågade jaghvarför inte också han gått
in i stället för att vandra fram och tillbaka här ute i ensamheten.

»Jo, ser ni, master Davy», svarade han något tveksamt, »det är så att Em'ly talar med någon därinne.»

»Jag tycker», sade jag och log, »att just det skulle vara ett skäl för er, Ham, att också vara där.»

»Det kan nog så tyckas», sade Ham, »men ser ni, master Davy», — och nu sänkte han rösten och blef helt
allvarsam — »det är en ung kvinna, sir — en ung kvinna, som Em'ly känt förr och som hon inte längre borde
känna.»

Då jag hörde detta, gick det upp ett ljus för mig med afseende på den där gestalten, jag för några timmar sedan
sett skynda efter dem.

»Hon är en stackare, master Davy», sade Ham, »sota Jiela staden trampar på, hvar hon än visar sig.
Kyrkogårdens mull döljer ingen mask, som folk så skyr som henne.»

»Var det henne jag såg, Ham, ute på sandreflarna, sedan vi mött er?»

»Med oss i kikarn?» sade Ham. »Det är nog troligt det, master Davy. Inte för jag visste då;, att hon var där, sir,
men jag tror det, ty en liten, stund efteråt kom hon smygande nedanför Em'lys fönster, då hon såg ljuset brinna,,
och hon hviskade: 'Errtly, Em'ly;, för Kristi skull, visa att du har en kvinnas hjärta för mig. Jag har en gån g varit
sådan som du». Det var högtidliga ord att höra, det, master Davy I»

»Visst var det det. Hvad gjorde Em'ly då?»

»Em'ly sa': 'Martha, är det du ? O, Martha, är det möjligt, att det är du?' — för de hade arbetat tillsammans hos
mr. Omers en lång tid.»



»Nu minns jag henne!» sade jag och erinrade mig den ena af de båda flickorna jag sett, då jag första gången kom
dit. »Jag minns henne mycket väl.»

»Martha Endell», sade Ham. »Hon är två eller tre år äldre än Em'ly, men de voro skolkamrater.»

»Jag har aldrig förr hört hennes namn», sade jag. »Det var inte min mening att afbryta er.»413

»Hvad det beträffar, master Davy», svarade Ham, så är så godt som allt sagdt med de där orden, 'Em/ly, Em'ly,
för Kristi skull, visa att du har en kvinnas hjärta för mig. Jag har en gång varit sådan som du!' Hon ville tala med
Em/ly. Em'ly kunde inte tala med henne där, för hennes älskade morbror hade kommit hem, och han ville inte —
nej, master Davy», sade Ham med mycket allvar, »godhjärtad och ömsint som han är, skulle han inte för alla de
skatter, som gått till bottnen i hafvet, kunnat se dessa båda sida vid sida.»

Jag kände hur sant detta var. Jag insåg det ögonblickligen lika väl som Hain.

»Emly skref därför några ord med blyerts på en papperslapp», fortfor han, »och räckte henne den genom fönstret
med tillsägelse att gå hit med det. 'Visa det', sade hon, 'för min moster, mrs. Barkis, så låter hon dig för min skull
sitta vid hennes spis, tills morbror gått ut, och jag kan komma'. Sedan talade hon om för mig hvad jag nu talat om
för er, master Davy, och bad mig följa sig hit. Hvad kunde jag göra? Inte borde hon känna en sådan där, men jag
kan inte neka henne något, när hon har tårar på kinden.»

Han stack handen innanför sin lurfviga tröja och tog helt varsamt fram en liten börs.

»Och om jag inte kunde neka henne, när hon hade 'tårarna på kinden, master Davy», sade Ham i det han ömt lade
börsen till rätta på sin grofva hand, »hur skulle jag väl kunna neka henne, när hon bad mig bära den här åt henne
— jag visste ju hvarför hon tagit den med sig. En sådan litenj leksak», sade Ham och betraktade den tankfullt.
»Och så litet pengar i den — Em'ly, min älskade!»

Jag tryckte varmt hans hand, sedan Ham åter stoppat in börsen, — detta tillfredställde mig mera än några ord —
och så vandrade vi ett par minuter fram och tillbaka under tystnad. Plötsligt öppnades dörren, och Peggotty
visade sig, vinkande åt Ham att komma in. Jag försökte att hålla mig undan,414

men hon kom till mig och bad så innerligt, att också jag skulle komma in. Jag skulle ändå ha undvikit det rum,
där de voro samlade, men det var ju i det med glaseradt tegel prydligt klädda köket, som jag beskrifvit förut. Som
dörren ledde omedelbart dit, befann jag mig midt ibland dem, innan jag fått klart för mig hvart det bar.

Flickan — densamma jag sett på sandreflarna — satt helt nära elden, nere på golfvet, med hufvudet och ena
armen hvilande mot en stol. Af hennes ställning slöt jag mig till, att Em'ly alldeles nyss stigit upp från stolen, och
att det stackars hufvudet kanske lutats mot hennes knä. Jag såg helt obetydligt af flickans ansikte, öfver hvilket
håret föll löst och oredigt, som om hon med egna händer bragt det i oordning; men jag såg, att hon var ung och
hade vacker hy. Peggotty hade gråtit. Det hade också lilla Em'ly. Ej ett ord talades, då vi först kommo in, och
Schwarzwalderuret ofvanför skänken tycktes knäppa dubbelt så hårdt som vanligt, så tyst var det i rummet.

Em'ly var den som bröt tystnad 2n.

»Martha vill fara till London», sade hon till Ham.

»Hvarför till London?» frågade Ham.

Han stod mellan dem och såg på flickan, som låg där, med ett uttryck, som jag aldrig glömmer. Det var en
blandning af medlidande med henne och missnöje med att hon skulle ha något att skaffa med den han älskade så
högt. Båda talade de som om hon varit sjuk —- i en sakta, dämpad ton, som tydligt hördes, fastän den knappt
kunde kallas annat än en hviskning.

»Det är bättre där än här», inföll en tredje — det var Martha — högt men utan att röra sig. »Där är det ingen som
känner mig. Här är jag känd af alla.»

»Hvad skulle hon göra där ?» frågade Ham.



Hon lyfte upp hufvudet och gaf honom en mörk blick, men så lät hon. det sjunka ned igen och slog högra armen
om sin hals, som en kvinna, vridande415

sig i feber, eller i den sn^ärta som uppstår, då bon träffas af en kula.

»Hon skall försöka att uppföra sig väl», sade lilla Em'ly. »Du vet inte hvad hon sagt till oss. Vet han — veta de
det, moster?»

Peggotty skakade medlidsamt på hufvudet.

»Jag skall försöka», sade Martha, »om ni vill hjälpa mig härifrån. Värre än det är här, kan det aldrig bli, men
kanhända kan jag bli bättre. O», sade hon med en hemsk rysning, »för bort mig från dessa gator, där hela staden
känner mig, sedan jag var ett litet barn!»

Då Em'ly räckte ut handen till Ham, såg jag honom lägga en liten lärftspung i den. Hon tog den, i tanke att det
var hennes börs, och gick ett par steg framåt, men då hon upptäckte sitt misstag, kom hon tillbaka till honom, där
han stod bredvid mig, och visade honom den.

»Alltsammans är ditt, Em'ly», hörde jag honom säga. »Jag har inte något i världen, som inte är ditt, min vän. Jag
har inte något nöje af det annat än för din skull!»

Åter stodo tårarna henne i ögonen, men hon vände sig bort och gick till Martha. Jag vet inte, hur mycket hon gaf
henne. Jag såg, att hon böjde sig öfver henne och stoppade penningar innanför hennes klän-ningslif. Hon
hviskade någonting och frågade, om det var nog. »Mer än nog», svarade den andra, tog hennes hand och kysste
den.

Sedan reste sig Martha upp, svepte schalen om sig och skylde ansiktet med den, grät högt och gick långsamt till
dörren. Hon stannade ett ögonblick, innan hon gick ut, som om hon velat säga någonting eller vända om, men ej
ett ord gick öfver hennes läppar. Sakta, förtvifladt, bittert kvidande under schalen, gick hon sin väg.

Då dörren slöts, såg lilla Em'ly hastigt på oss tre, hvarefter hon dolde ansiktet i händerna och började snyfta.

»Gråt inte, Em'lv!» sade Ham och klappade4.6

henne sakta på axeln. »Gör inte det, min älskling I Du skall inte gråta så där, min ros!»

»O, Ham», utbrast hon alltjämt häftigt gråtande, »jag är inte på långt när sådan jag borde vara. Jag känner mig
visst inte alltid så tacksam i hjärtat, som jag skulle.»

»Jo, det gör du visst det», sade Ham.

»Nej, nej, nej!» snyftade lilla Em'ly och skakade på hufvudet. »Jag är inte på långt när så god och snäll, som jag
borde. Inte på långt, långt när!»

Och hon grät alltjämt, som om hennes hjärta velat brista.

»Jag pröfvar din kärlek för hårdt, jag vet att jag gör det!» snyftade hon. »Ofta är jag ovänlig mot dig och visar
mig ombytlig, när jag borde vara helt annorlunda. Sådan är du aldrig mot mig. Hvarför skall jag vara sådan, då
jag inte borde tänka på annat än att vara tacksam och göra dig lycklig?»

»Du gör mig alltid lycklig», sade Ham, »min egen älskling. Jag är lycklig bara jag ser dig. Jag är lycklig hela
dagen, för jag tänker på dig.»

»Säg inte mera!» utbrast hon. »Det är för att d u är så god, inte för att jag är det. O, kära Ham, det hade varit
lyckligare för dig, om du fäst dig vid någon annan — vid någon mera stadgad och värdig än jag, som alldeles
gått upp i dig och inte varit fåfäng och ombytlig som jag.»

»Stackars min lilla ömsinta flicka», sade Ham sakta. »Martha har skakat upp henne, så att hon är sig inte lik.»

»Snälla moster», snyftade Em'ly, »kom hit och låt mig lägga mitt hufvud mot dig. Ack, moster, jag är så ledsen i
kväll! Jag är inte så god, som jag borde vara, det vet jag, att jag inte är.»



Peggotty hade skyndat att ta plats i stolen framför elden. Em'ly föll på knä, slog armarna om hennes hals och
blickade bedjande in i hennes ögon.

»Ack, moster, försök att hjälpa mig! Kära Ham, du måste hjälpa mig du också! Mr. David, försök äfven ni, för
gamla tiders skull att hjälpa mig! Jag417

vill så gärna bli bättre än jag är. Jag vill känna mig hundra gånger tacksammare än jag gör. jag vill ha en starkare
känsla af hvad det är för en välsignad sak att vara hustru åt en god man och; lefva ett fridfullt lif. O, hvad det är
svårt! Mitt stackars, stackars hjärta!»

Hon lät hufvudet falla ned mot min gamla sköterskas bröst, och sedan hon till oss ställt denna bön, som i sin sorg
och ångest var halft kvinnans, halft barnets, likt hela hennes sätt i öfrigt, hvilket enligt min uppfattning föreföll
naturligare och mera i harmoni med hennes skönhet än något annat kunnat vara, grät hon tyst, under det att
Peggotty vyssjade henne som ett litet barn.

Så småningom blef hon lugnare, och vi försökte då att krya upp henne, än genom uppmuntrande ord, äh genom
ett och annat litet skämt, tills hon lyfte på hufvudet och började tala med oss. Så fortforo vi, tills vi fingo henne
att le, skratta och till sist sätta sig upp, halft förlägen, under det att Peggotty strök de ystra lockarna, torkade
hennes ögon och ställde allt till rätta, så att inte hennes morbror skulle undra när hon kom hem, hvarför hans
älskling gråtit.

Den kvällen såg jag henne göra något, som jag aldrig |sett henne göra förr. Jag såg henne helt oskuldsfullt kyssa
sin trolofvade på kinden och sluta sig till hans grofva gestalt, som vore han hennes bästa stöd. Då de följdes åt ut
i det bleknande månljuset, och jag stod och såg efter dem, i mitt stilla sinne jämförande deras affärd med
Marthas, observerade jag, att hbn med båda hiänderna omslöt hans arm och fortfarande höll sig tätt intill honom.

&7. — Dickens, David Copperfield^ 4i8

XXIII.

Jag får bekräftelse på mr. Dicks utsago, och^ jag väljer ett yrke.

Då jag vaknade på morgonen, tänkte jag mycket på lilla Em'ly och hur upprörd hon varit sedan, Martha gått
aftonen förut. Jag tyckte det var som om jag fått ett heligt förtroende, då jag bevittnade denna svaghet och denna
ömhet inom den husliga kretsen, och att det varit orätt att tala om det ens för Steerforth. Jag hyste icke mildare
känslor för någon än för den täcka varelse, som en gång varit min lekkamrat, och som jag alltid varit och till min
sista dag förblir öfvertygad om att jag då hängifvet älskade. Att för någon dödlig, Steerforth icke undantagen,
upprepa hvad bon ej kunnat hålla tillbaka då hennes, hjärta af en händelse låg^ öppet för mig, kände jag skulle
vara en simpel handling, ovärdig mig, ovärdig detta ljusa skimmer från vår rena barndomstid, som jag alltid såg
oms väfva hennes hufvud. Jag beslöt därför att behålla det inom mitt eget bröst, och där förlänade det hennes
gestalt ett nytt behag.

Då vi sutto vid frukostbordet, fick jag ett bref från min tant. Som det innehöll en sak, angående hvilken jag ansåg
att Steerforth kunde ge mig lika goda råd som någon annan, och hvilken jag bra gärna ville fråga honom till råds
om, beslöt jag att göra den till samtalsämne på hemresan. Dessförinnan hade vi full sysselsättning med att taga
afsked af våra vänner. Mr. Barkis var visst icke den ibland dem, som mitfst beklagade vår afresa. Jag tror han
varit färdig att åter öppna skrinet och offra en guinea till, om han därigenom kunnat hålla oss kvar i Yar-mouth
ytterligare fyrtioåtta timmar. Mr. Peggotty och hela hans familj riktigt sörjde öfver att vi skulle419

begifva oss af. Hela huset Omer & Joram kom ut för att säga oss farväl, och så många sjömän anmälde sig som
frivilliga hos Steerforth, då våra kappsäckar skulle forslas till diligensen, att jag tror, att om vi haft ett helt
regementes packning, hade det icke fattats bärare för den. Med ett ord, vi reste, följda af allmän saknad och
beundran, och lämnade många sorgsna själar efter oss.

»Stannar ni här länge, Littimer ?» frågade jag, då han stod och väntade på diligensens afgång.



»Nej, sir», svarade han, »troligen inte mycket länge, sir.»

»Det kan han inte riktigt veta nu», anmärkte Steerforth vårdslöst. »Han vet hvad han har att göra, och han gör
det.»

»Det är jag säker på», sade jag.

Littimer förde handen till hatten till tack för mitt erkännande, och jag tyckte, att jag knappt var mer än åtta år
gammal. Han lyfte åter på hatten för att önska oss lycka på resan, dch vi lämnade honom stående på trottoaren,
ett lika aktningsvärdt mysterium som någon af Egyptens pyramider.

En liten stund sutto • vi utan att säga något, ty Steerforth var ovanligt tystlåten, och jag var tillräckligt upptagen
med att inom mig undra när jag skulle återse de gamla ställena, och hvilka nya förändringar innan dess kunde
inträffa med dem och mig. Steerforth blef dock till sist helt plötsligt munter och språksam — han kunde så där
hastigt bli nästan hvad han ville — och tog mig i armen sägande:

»Men så tala då, David! Hvad var det för ett bref du nämnde något om vid frukosten?»

»Jo», sade jag och tog upp det ur fickan, »det var från min tant.»

»Och hvad säger hon, som tål att tänka på?»

»Hon påminner mig om», sade jag, »att jag gjort den här utflykten för att se mig om och tänka litet.»

»Och det har du naturligtvis gjort?»

»Nej, det kan jag inte precis säga. Uppriktigt sagdt, tror jag nästan jag glömt det.»420

»Nå, så se dig om nu då och reparera försummelsen», sade Steerforth» »Se åt höger, och' du ser en slätt med
mycket kärr i; se till vänster, och du ser detsamma. Se framåt, och du finner ingen skillnad, se bakom dig|, och
slätten finner du äfven där.»

Jag skrattade och sade, att hela utsikten ej ledde tankarna på något lämpligt yrke, hvilket kanske berodde på att
det var så platt.

»Hvad säger din tant om saken?» frågade Steerforth med en blick på brefvet, jag höll i handen. »Föreslår hon
någonting?»

»Ja, hon frågar mig häir, om jag gärna skulle; vilja bli proctor? Hvad är din tanke om det?»

»Det vet jag just inte», svarade Steerforth kyligt. »Du kan väl lika gärna bli det som något annat.»

Jag kunde inte låta bli att återigen skratta åt honom för att han höll alla kall och yrken lika goda, och jag sade
honom det.

»Hvad är en proctor, Steerforth?» frågade jag.

»Det iär ett slags prästerlig advokat», svarade Steerforth. »Vid några urgamla domstolar i Doctor^ Com-mons —
en gammal undangömd vrå nära St. Pauls kyrkogård — intar han samma ställning som våra solicitors eller
sakförare vid de civila domstolarna. Han är en ämbetsman, hvars tillvaro enligt naturens vanliga gång bort
upphöra för ett par hundra år sedan. Du skall bäst förstå hvad han är, om jag säger dig hvad Doctor's Gommons
är. Det är en liten ur vägen liggande plats ,där de skipa hvad man kallar ecklesiastik lag och utföra hvarjehanda
konster med föråldrade gamla odjur till parlamentsakter, som tre fjärdedelar af världen inte känna till, och som
den återstående fjärdedelen anser uppgräfda i fossilt tillstånd under Edvardarna. Det är en plats, som sedan
gammalt har monopol på rättegångar angående testamenten och giftermål samt tvister om fartyg och båtar.»

»Så du pratar, Steerforth!» utbrast jag. »Inte vill du väl säga, att det finns någon frändskap mellan sjöfartsärenden
och ecklesiastika mål ?»»Nej, det vill jag visst inte säga, min gosse», svarade han, »men jag vill säga, att de
handläggas och afgöras &f samma personer där nere i Doctor's Commons. Ena dagen går du dit och finner dem
krångla sig igenom hälften af sjötermerna i Youngs lexikon med anledning af att Nancy stött på Sarah Jane eller



att mr. Peggotty och Yarmouths båtkarlar gifvit sig ut i storm med ankare och linor till Indie-fararen Nelson, som
råkat i sjönöd, och en annan dag går du dit och finner dem fördjupade i rannsakningen af hvad som talar för
friande eller fällande af en präst, som anklagats för tjänstefel. Och du finner domaren i sjömålet som advokat i det
prästerliga målet eller tvärtom. De likna skådespelare. Än är mannen domare, än är han icke domare, än är han
ett, än ett annat och så ett tredje, det växlar oupphörligt; men nog är det alltid ett litet roligt och inbringande
societetsspektakel, uppfördt inför en synnerligt väld åskådar krets.»

»Men en advokat och en proctor är väl inte samma sak?» frågade jag litet förbryllad.

»Nej», svarade Steerforth, »advokaterna äro civila jurister — män, som tagit doktorsgraden vid universitetet —
och däri ligger första anledningen till att jag har litet reda på saken. Proctorerna anväxidla advokater. Båda få de
mycket vackra honorar och ha inte alls otrefligt tillsammans. På det hela taget råder jaig dig, David, att inte
opponera dig mot Doctors Commons. Jag skall säga dig, att där berömma de sig af att vara mycket förnäma.»

Jag fäste mig inte mycket vid Steerforths lätta sätt att behandla ämnet, utan betraktade det med hänsyn till det
allvar och den ålderdomlighet, som förbundo sig med »en gammal undangömd vrå nära St. Pauls kyrkogård», och
jag kände mig alls icke ohågad för min tants förslag, som hon underställde mitt fria afgörande. Hon tvekade icke
att säga mig, att hon kommit på denna tanke vid ett besök hon nyligen aflagt hos sin egen proctor i Doctor's
Com-422

möns, då hennes ärende varit att till min fördel uppsätta sitt testamente.

»Det var i alla fall ett berömvärdt företag af din tant», sade Steerforth, då jag kom att nämna det, »och det
förtjänar uppmuntran. Bellis, mitt råd är, att du inte motsätter dig Doctor^ Commons.»

Jag var nu fast besluten att icke göra det, och jag talade om för Steerforth, att min tant väntade mig i London —
det såg jag af brefvet — och att hon på en vecka hyrt rum i ett privathotell i Lincolns I|nn Fields, där det fa|nns
stentrappor och lucka pä taket. Min tant hade nämligen den föreställningen, att hvartenda hus i London skulle
brinna upp hvarenda natt.

Återstoden af resan tillryggalades mycket angenämt, och ibland återgingo vi till Doctor's Commons, motseeende
den aflägsna framtid, då jag skulle vara proctor där, och båda skrattande åt det humoristiska och uppsluppna sätt,
hvarpå Steerforth skildrade mig i denna min värdighet. När vi kommo till vår resas mål, begaf han sig hem efter
att ha lofvat att dagen efter den nästa besöka mig. Jag for till Lincoln^ Inn Fields, där jag fann min tant ännu
uppe och supén i beredskap.

Om jag rest världen rundt sedan vi skildes åt, hade vi knappt kunnat träffas med större tillfredsställelse. Min tant
riktigt grät, då hon tog mig i famn och sade, låtsande som om hon skrattat, att hon var öfvertygad om, att i
händelse min mor lefvat, skulle den lilla tokan gjutit tårar.

»Ni har således lämnat mr. Dick hemma, tant?» sade jag. »Det var ledsamt. Nej, se god dag, Janet !»

Då Janet neg och sade, att hon hoppades att jag mådde väl, märkte jag, att min tants ansikte betydligt förlängdes.

»Jag tycker också, att det var dumt gjordt», sade min tant och gned sig pä näsan. »Jag har inte haft någon ro,
sedan jag kom hit, Tröt.»423

Innan jag funnit fråga om skälet, talade hon om det.

»Jag jär öfvertygad om», sade min tant, i |delt hon med dyster fasthet slog handen i bordet, »att Dicks karaktär
icke är af den beskaffenhet, att han kan hålla åsnorna från planen; Han har inte nog bestämdhet att göra det, det
tror jag. Jag hade i stället bort låta Janet stanna hemma, så hade jag fått mera lugn. Om någonsin en åsna varit
inne på min gräsplan», sade min tant med starkt eftertryck, »så var det i eftermiddag vid fyratiden. En kåre gick
då öfver mig från hufvud till fot, och jag vet, att det var en åsna.»

Jag försökte trösta henne i detta afseende, men hon afvisade all tröst.

»En åsna var det», sade min tant, »och det var den med stubbsvansen, som den där Mördarsystern till kvinna red



på, då hon kom hem till mig.» Min tant hade efter miss Murdstones besök aldrig gifvit henne något annat namn.
»Om det finns någon åsna i Dover, hvars fräckhet är mig svårare att uthärda än andra åsnors», sade min tant och
slog handen i bordet, »så är det den.»

Janet vågade framkaste en förmodan, att min tant möjligen oroade sig utan skäl, ty hon trodde, att åsnan i fråga
blifvit anställd i sand- och grus-feörningsfacket, och icke var disponibel för öfvandet af ohägn. Men det ville icke
min tant lyssna till.

Supén serverades, väl upplagd och varmj, fastän, min tant bodde högt upp — om för att få flera stentrappor för
sina pengar eller för att vara närmare takluckan, vet jag inte — och den bestod af kyckling, stek och grönsaker.
Jag gjorde den rättvisa, och den var förträfflig. Men min tant hade sina egna åsikter om matvarorna i London och
åt föga.

»Den här stackars kycklingen är väl både född och uppfödd i en källare», sade hon, »och någon luft har den väl
inte fått annat än vid någon droskstatlon. Jag hoppas, att det där är oxstek, men jag tror det424

inte. Här finns enligt min tanke ingenting som är äkta utom smutsen.»

»Tiior inte tant, att kycklingen möjligen blifvit hitförd från landet?» sade jag.

»Nej, visst inte», sade min tant. »Det skulle inte vara något nöje för en handelsman i London att sälja någonting,
som var hvad han gaf det ut för.»

Jag vågade icke bestrida denna åsikt, men jag åt med god aptit, och hon var högst belåten då hon märkte det.
Sedan bordet dukats af, hjälpte Janet henne att lordna sitt hår och sätta på sig en nattmössa, som var prydligare än
vanligt — »för den händelse elden skulle komma lös», sade min tant — samt att vika upp klänningsfållen öfver
knäna, alltsammans de vanliga f örberedelserna, då min tant skulle värma sig, innan hon gick till hvila. Sedan
tillagade; jag för hennes räkning, i öfverensstämmelse med vissa fastslagna regler, från hvilka inga afvikelser, om
än så obetydliga, fingo göras;, ett glas varmt hvitt vin och vatten samt en skifva rostadt bröd, skuret i långa
strimlor. Med dessa förfriskningar lämnades vi ensamma att sluta vår afton, min tant sittande midt emot mig,
läppjande på sitt vin och vatten, i hvilket hon doppade brödstrimlorna, innan\hon förtärde demj, och sändande
mig välvilliga blickar under nattmössans yfviga rysch.

»Nå, Tröt», började hon, »hvad säger du om den där proctorsplanen ? Eller har du kanske inte tänkt så mycket på
den än ?»

»Jo, jag har tänkt mycket på den, min bästa tant, och jag har talat mycket med Steerforth om den. Jag tycker
mycket om den, jag tycker ofantligt mycket om den.»

»Det var då verkligen bra roligt», sade min tant.

»Jag har inte mer än en invändning emot "den, tant.»

»Och den är, Trot?» återtog hon.

»Jag ville bara fråga, om inte min inskrifning skulle bli mycket kostsam, efter själfva yrket synes inskränkt till ett
fåtal?»425

»Själfva inskrifningsafgiften kostar jämnt tusen pund», svarade min tant.

»Bästa tant», sade jag och drog min stol närmare henne, »den saken gör mig verkligen orolig. Det är en stor
summa penningar. Ni har kostat mycket på min uppfostran och alltid varit så frikostig som möjligt mot mig| ä!
alla afseenden. Ni har varit det förkroppsligade ädelmodet. Nog finns det väl andra banor, jagi [kunde slå in på,
utan att det kostade mycket, och på hvilka jag genom flit och ihärdighet så småningom kunde komma fram.
Skulle det inte ändå vara bättre att försöka någon af dessa ? Är ni säker på, att ni kan afstå från så mycket
peng|ar, och att idet är rätt att använda dem på det viset ? Jag ber blott er, min andra mor, att noga betänka er.»

Min tant åt först upp den strimla rostadt bröd hon nyss börjat och såg hela tiden stadigt på mig. Sedan ställde hon



ifrån sig glaset på spishyllan, knäppte ihop sina händer öfver den uppvikta kjolen och svarade på följande sätt:

»Trot, mitt barn, om jag satt mig något mål i lifvet, så jär det att sörja för att du blir en god,, förståndig och
lycklig människa. Dit står hela min håg — och Dicks med. jag skulle gärna vilja, att visst folk hört Dick yttra sig
i detta ämne. Han läir alldeles junderbart klok. Men det är ingen annan än jag som känner resurserna i den,
mannens intelligens.»

Hon gjorde en paus för att taga min hand mellan sina och fortfor:

»Det tjänar ingenting till, Trot, att återkalla det förflutna, så vida det inte öfvar något inflytande på det
närvarande. Det är möjligt, att jag bort vara en bättre vän till din stackars far. Det är möjligt, att jag bort vara en
bättre vän för din stackars barnsliga smior, fastän din syster Betsey Trotwood svek mig. Det var kanske det jag
tänkte på, då du kom till mig som en liten förrymd pojke, dammig och utmattad af vägens mödor. Från den
stunden, till den dag i dag a!r, har du alltid gjort mig heder och; varit min426

stolthet och glädje. Ingen annan har några anspråk på mina medel, åtminstone» — till min öfverraskning tvekade
hon här och syntes förvirrad — »nej, ingen annan har anspråk på mina medel, och du är mitt adopterade barn.
Blif mig bara ett kärleksfullt barn på min ålderdom och haf fördrag med mina infall och nycker, och därigenom
skall du göra mera för en gammal gumma, hvars yngre år ej varit så lyckliga och fridfulla man kunnat önska, än
den gumman någonsin kunnat göra för dig.»

Det var första gången jag hört min tant anspela på sin tidigare historia. Det låg en sådan storsinthet i hennes sätt
att göra det och sedan affärda saken, att det ytterligare skulle ha höjt henne i min aktning och kärlek, om något
kunnat göra det.

»Allt är nu klart och öfverenskommet mellan oss, Trot», sade min tant, »och vi behöfva ej vidare tala om den
saken. Gif mig en kyss, och i morgon efter frukosten gå vi till Doctor^ Commons.»

Vi sutto länge och samspråkade framför elden, innan vi gingo till sängs. Jag sof i ett rum, beläget i samma
våning som min tants, och jag stördes litet under natten af att hon kom och knackade på min dörr, så ofta hon
oroades af ljudet af några droskor eller torgkärror i fjärran. Hon undrade då »om det var sprutorna». Men mot
morgonen sof hon bättre och lät då äfven mig göra det.

Inemot tolftiden på dagen begåfvo vi oss till herrar Spenlow & Jorkins* kontor i Doctor?s Commons. Min tant,
som äfven hyste d§n föreställningen pm London, att hvar människa hon såg var en ficktjuf, lämnade sin börs i
min vård, och börsen innehöll tio guineas och några silfverslantar.

Vi stannade vid leksaks boden vid Fleet Street för att se St. Dunstans jättar slå på klockorna — vi hade beräknat
att öfverraska dem vid deras arbete klockan tolf — och så gingo vi vidare bortåt Lud-gate Hill och St. Pauls
kyrkogård. Vi hade just sneddat öfver till den förstnämnda platsen, då min tant häftigt påskyndade sina steg och
såg slarämd ut.427

Samtidigt märkte jag, att en svartmuskig, illa klädd jkaxl, som stannat och stirrat på oss, då vi kort förut gått
förbi honom, nu kommit oss så nära,, att hlan snuddade vid min tant.

»Trot, älskade Trot!» hviskade min tant med darrande röst och tryckte min arm. »Jag vet inte hvad jag skall
göra.»

»Var inte rädd», sade jag, »det är inte farligt. Gå in i en bod, och jag skall nog förmå den dä|r karlen att gå ssin
väg.»

»Nej, nej, barn! För allt i världen, säg ingenting till honom. Jag ber, jag befaller dig det.»

»Bästa tant», sade jag, »det är ju bara en tiggare.»

»Du vet inte hvem han är I» svarade min tant. »Du vet inte hvem han är. Du vet inte hvad du säger!»

Vi hade, under det att detta passerat, stannat i en tom portgång, och äfven mannen hade stannat.



»Se inte på honom», sade min tant, då jag harmset vände på hufvudet, »men skaffa mig, en vagn', kjära Trot, och
invänta mig på St. Pauls kyrkogård.»

»Skall jag invänta er?» upprepade jag frågande.

»Ja», sade min tant. »Jag måste vara ensam. Jag måste gå med honom.»

»Med honom, tant? Med den dar karlen?»

»Jag är vid mitt fulla förstånd», svarade hon^ »och* jag säger dig, att jag måste <Jet. Skaffa mig en vagn.»

Hur förvånad jag än var, insåg jag, att jag inte kunde vägra att efterkomma en så bestämd befallning. Jag
skyndade bort och ropade an en större åkardroska, som for förbi tom. Nästan innan jag hunnit fälla ned fotsteget,
hoppade min tant in, jag vet knappt huru, och karlen följde efter. Hon vinkade till mig att gå, och hon gjorde det
med ett sådant allvar, att jag, yr i hufvudet som jag var, genast vände mig bort från dem. »Kör hvart som helst!
Kör vägen rakt fram!» hörde jag henne i detsamma säga till kusken, och snart rullade vagnen förbi mig uppåt
backen.

Det siorri mr. Dick berättat mig och som jag428

trott, att han inbillat sig, erinrade jag mig nu. Jag kunde icke betvifla, att denna person var densamme som han på
tett så hemlighetsfullt sätt omnämnt, ehuru det var mig omöjligt att gissa beskaffenheten af hans välde öfver min
tant;. Sedan jag gått och svalkat mig en halftimme på kyrkogården, såg jag vagnen komma tillbaka. Vagnen höll
invid den plats där jag stod, och min tant satt ensam i den.

Hon hade ännu icke tillräckligt hämtat sig från sin sinnesskakning att vara riktigt beredd på det besök vi ämnade
göra. Hon bad mig stiga i vagnen och säga till kusken att en liten stund, köra fram och tillbaka. Hon sade endast:
»Mitt kära barn, fråga mig aldrig om det där, och hänsyfta aldrig på det». Sedan teg hon tills hon fullt återvunnit
sin själfbe-härskning, då hon sade mig, att hon nu var sig lik igen, och att vi kunde stiga ur. Då hon gaf !mig sin
börs för att betala kusken, såg! jag;, att alla guldmynten voro borta och bara silfverslantarna kvar.

För att komma till Doctor's Commons passerade man under ett låjgt porthvalf. Innan vi gått många steg på gatan
där bortom, tycktes som genom ett trollslag stadens larm förtona i ett aflägset fjärran. Några mörka gårdar och
trånga gränder förde oss till herrar Spenlow & Jorkins' från taket upplysta kontorslokal, och i försalen till detta
tempel, dit pilgrimerna stego in utan att knacka, sutto tre eller fyra skrifvare och arbetade. En af dessa,- en liten
torr karl, som satt litet afsides och hade pä sig en styf brun peruk, is|om såg ut som den varit af peppar kaksdeg,
reste sig upp för att taga emot min tant och visa oss in till mr. Spenlows rum.

»Mr. Spenlow är i konsistorium, madame», sade den lille mannen. »Det är sessionsdag i dag, men det ligger här i
närheten, och jag skall strax skicka efter honom.»

Som vi ej hade annat att göra än att se oss ön* innan mr. Spenlow kom, begagnade jag mig af tillfället därtill.
Möblerna i rummet voro gammalmodiga och dammiga, och den gröna bojen, som täckte429

skrifbordsskifvan hade förlorat all sin färg och var nött och urblekt som: ett gammalt fattigstuhjon. På bordet
lågo en massa pappersluntor, försedda med påskrifter. På somliga stod »prejudikat», på andra — till min
öfverraskning — »libeller», somliga betecknades såsom hörande till »konsistorierätten», andra till
»öfverkonsistorierätten», åter andra till »sterbhus-afdelningen», några till »amiralitetsrätten» och några till
»kollegiala öfverrätten». Detta gaf mig anledning att undra, hur många rätter som funnos här, och hur länge det
skulle dröja, innan jag kunde sätta mig in i dem alla. Dessutom lågo där åtskilliga stora handskrifna böcker,
innehållande vittnesmål, afgifna under edlig förpliktelse, starkt bundna och ihopbuntade — en bunt för hvarje
mål, som om hvarje mål varit en historia i tio till tjugo delar. Allt detta såg ut att ha kostat pengar, och gaf mig en
angenäm föreställning om en proctors sysselsättning. Jag lät mina blickar med växande välbehag glida öfver
dessa och många liknande föremål, då snabba steg hördes från rummet bredvid, och mr. Spenlow i svart talar,
kantad med hvitt pälsverk^ skyndade in och tog af sig hatten i detsamma.



Han var en liten ljushårig herre med glänsande stöflar, den styfvaste hvita halsduk och stärkta skjortkragar. Hårdt
tillknäppt kring midjan, putsad och fm, måtte han ha gjort sig ett synnerligt besvär med sina polisonger, som
nästan voro lockiga. Hans guldurkedja var så tjock, att jag fick för migj,, att hän borde haft en muskulös
guldarm, sådan man ser som skylt öfver gulddragarbodarna, att draga upp den med. Han var sä omsorgsfullt
klädd, och kläderna sutto så spändt, att han knappt kunde boja sig; och då han, sedan han satt sig på sin stol vid
skrifbordet, skulle se på några papper, som lågo på detsamma, var han tvungen att böja fram hela kroppen
alldeles som Punch, då han rör sig.

Min tant hade redan presenterat mig, och hian Hade tagit emot mig mycket artigt. Nu sade han:

»Och nu tänker ni, mr. Copperfield, att söka in-32

träde i vårt yrke? Jag kom händelsevis att nämna för miss Trotwood, vid ett samtal vi hade med hvarandra härom
dagen» — åter böjde han sig à la Punch — »att en plats var vakant här. Miss Trotwood hade den godheten att
nämna, att hon hade en ung släkting, som hon särskildt tagit sig af£ och för .hvilken hon sökte ett aktadt och
inbringande kall. Det är väl denna unga släkting jag nu har det nöjet —» återigen Punchrörelsen.

]ag bugade mig och sade, att min tant nämnt något om den lediga platsen och att jag trodde, att den skulle passa
mig mycket väl, att jag hade en förkänsla af att jag skulle tycka om' den, och att jag genast gått in på förslaget.
Naturligtvis kunde jag icke med visshet säga,, att platsen var i min smak, förrän jag fått veta litet mera om den.
Visserligen var det ej stort annat än en formsak, men jag antog, att jag skulle sättas i tillfälle att pröfva om den
passade mig, innan jag oåterkalleligt band mig vid den.

»Visserligen, visserligen!» sade mr. Spenlow. »I vårt hus föreslå vi alltid en profmånad — en månad att sätta sig
in i förhållandena. Själf skulle jag med nöje föreslå två månader, ja tre eller än längre tid, men jag har en
kompanjon, mr. Jorkins.»

»Och afgiften, sir», återtog jag, »är tusen pund.»

»Inskrifningsafgiften, stämpelafgiften inberäknad,, är tusen pund», sade mr. Spenlow. »Som jag sagt miss
Trotwood, påverkas jag inte af några egennyttiga bevekelsegrunder, få personer göra det mindre än jag, skulle jag
tro, men mr. Jorkins har sina bestämda åsikter, och jag är pliktig att taga hänsyn till mr. Jorkins' åsikter. Kort
sagdt, mr. Jorkins' anser, att tusen pund är för litet.»

»Jag förmodar, sir», sade jag, som fortfarande var angelägen att bespara min tant kostnader, »att det inte är sed
här, att i händelse någfon inskrifven kandidat visade sig särdeles nyttig och tillägnade sig yrket fullkomligt» —
nu rodnade jag, ty det lät ju som sjäifberöm — »jag förmodar, att det inte är sed att33

under senare åren af den bestämda tiden ge honom någon —»

Mr. Spenlow lyckades att genom ett kraftigt bemödande lyfta upp hufvudet så pass mycket från halsduken, att
han kunde runka på det, och han svarade, i tankarna ifyllande ordet »lön»:

»Nej. Själf vore jag inte obenägen, mr. Copper-field, att taga den frågan under begrundande, men se jag är
bunden. Mr. Jorkins är obeveklig.»

Jag bäfvade riktigt vid tanken på denne förfärlige mr. Jorkins. Men jag kom sedan under fund med, att han var en
särdeles foglig man med tungt lynne, hvars uppgift i kompaniskapet var att hålla sig i bakgrunden, och ständigt
omnämnas som den mest känslolösa och obarmhärtiga person. Om en skrifvare ville ha löneförhöjning, ville mr.
Jorkins inte höra talas om ett sådant förslag. Om en klient dröjde att betala sina umgälder, ville mr. Jorkins att de
ofördröjligen skulle utkräfvas, och hur smärtsamt allt sådant kunde vara och var för mr. Spenlow, skulle mr.
Jorkins ha sin vilja fram. Den goda ängeln Spenlows hjärta och hand, skulle alltid stått öppna, om demonen
Jorkins ej hindrat det. Under årens gång har jag sedan haft erfarenhet af åtskilliga andra affärshus, som drifvits
enligt samma grundsats som Spenlow & Jorkins.

Det blef uppgjordt, att jag skulle börja min prof-månad så snart jag ville, och att min tant hvarken behöfde stanna



kvar i staden eller återkomma vid månadens slut, ty kontraktet, som hade mig till föremål, kunde lätt sändas till
hennes hem och där under-skrifvas af henne. Då vi hunnit så långt, erbjöd sig mr. Spenlow att genast taga mig
med sig in i domstols-lokalen och visa mig hur det såg ut där. Som jag gärna ville veta det, lämnade vi rummet i
detta syfte, och min tant stannade kvar därinne. Hon ville visst inte begifva sig ut på en sådan plats, sade hon, och
jag tror, att hon betraktade alla domstolar som ett slags krutkvarnar, hvilka när som helst kunde springa i
luften.432

Mr. Spenlow förde mig öfver en stenlagd gård, omgifven af högtidliga tegelhus, hvilka, det slöt jag mig till af
doktorsnamnen på dörrarna, utgjorde de officiella tillhållen för de lärda sakförare, om hvilka Steerforth berättat
mig, och så till vänster in i ett stort, dystert rum|, som jag tyckte ej var olikt ett kapell. Öfre delen af detta rum var
medelst ett skrank skild från det öfriga, och där på en hög, hästskoformig plattforms båda sidor sutto i bekväma,
gammaldags matsalsstolar åtskilliga herrar, iförda röda kåpor och gråa peruker, som befunnos vara de
nyssnämnda doktorerna. Blinkande öfver någonting sonq^såg ut som en predikstolspulpet inne i hästskons kffva,
satt en gammal herre, som jag säkert skulle tagit för en uggla, om han befunnit sig i ett fågelhus, men som jag
fick veta var rättens höge ordförande. På det af hästskon bildade tomrummet därnedanför, och i jämnhöjd med
det yttre golfvet, befunno sig åtskilliga andra herrar af mr. Spenlows rang, i likhet med honom kläidjda i svarta
kåpor med hvitt bräm, och sittande! vid ett långt grönt bord. Jag tyckte, att de flesta af Idem hade styfva
halsdukar och högdragna ansikten, mien i det sistnämnda afseendet märkte jag snart, att jag gjort dem orätt, ty
när två eller tre af dem reste sig upp för att besvara en fråga af rättens höge ordförande, vet jag mig aldrig ha sett
någonting mera fåraktigt. Allmänheten representerades af en ^gosse med ylleami och en schangtil slusk, som helt
förstulet knaprade på skorpbitar, dem haH tog upp ur fickorna, och värmde sig vid en kamin, som stod midt i
salen. Rummets dåsiga tystnad afbröts endast af sprak-ningarna i denna kamin och af en af doktorernja, som med
släpig röst gick igenom ett helt bibliotek af vittnesmål och alltemellanåt gjorde en liten afstickare till några
argumentens förfriskningsställen, som låga vid vägen. På det hela taget har jag aldrig i mitt lif bevittnat eri så
småtneflig, dufven, gammalmodig, otidsenlig, sömnig familjetillställning, och jag kände, att det skulle verka som
ett lugnande opiat att till-433

höra den under hvilken form som helst, blott icke som rättssökande.

Fullkomligt belåten med detta hviloställes drömlika beskaffenhet, sade jag mr. Spenlow, att jag nu sett nog af det
för tillfället, och vi återvände till min tant, i hvars sällskap jag kort därefter lämnade Doctor's Commons. Jag
kände mig mycket ung, då jag gick från Spenlow & Jorkins, ty jag märkte, att skrifvarne knuffade till hvarandra
och med sina pennor pekade på mig.

Vi anlände till Lincolns Inn Fields utan ytterligare äfventyr, om jag undantar att vi mötte en grönsakskärra,
dragen af en stackars åsna, som gaf min tant anledning till smärtsamma reflexioner. Sedan vi väl kommit in, hade
vi ännu ett långt samtal om mina planer, och som jag visste!, att hon längtade hem, och att hon på grund af de
befarade eldsvådorna, maten och ficktjufvarna ej så mycket som en halftimme kunde känna sig tillfreds i
London, bad jag henne inte vara orolig för mig, utan resa hem och låta mig sköta mig själf.

____»Det är i morgon en vecka sedan jag kom hit,

och jag har nog tänkt på det, min kära gosse», svarade hon. »Det finns en liten treflig våning att hyra i Adelphi,
Trot, och den skulle passa dig utmärkt.»

Eftier denna korta inledning tog hon ur fickan upp en annons, som hon mycket omsorgsfullt klippt ut ur en
tidning och som innehöll, att vid Buckingham Street i Adelphi fanns det att hyra en liten möblerad lokal med
utsikt åt floden. Rummen skulle vara mycket trefliga och särskildt lämpliga för någon finare ungherre, som
studerade vid rättegångsverken, och de kunde tillträdas genast. Hyran var moderat och kunde, om så Önskades,
erläggas månadsvis i förskott.

»Det låter ju alldeles förträffligt, tant!» sade jag, förtjust öfver utsikten att få bebo en ungkarlsvåning.

»Kom då», sade tant och satte åter på sig hattet, som hon helt nyss tagit af sig. »Vi ska* gå och se, på dem.»



Och sä gingo vi. I annonsen stod, att man skulle 28. — Dickens, David Copperfield.434

vanda sig till mrs. Crupp, som bodde i huset, och vi ringde på köksklockan, som vi antogo stod i förbindelse med
mrs. Crupp. Först sedan vi ringt tre eller fyra gånger, kunde vi förmå mrs. Crupp att meddela sig med oss. Till
sist kom hon, och visade sig vara en fet fru, hvars flanellunderkjol stack fram som en garnering under
nankinsklänningen.

»Vill ni vara god och visa oss de annonserade rummen», sade min tant till henne.

»Är det för den här herrns räkning?» frågade mrs. Crupp och kände i fickorna efter nycklarna.

»Ja, för min unge släktings», sade min tant.

»För en sådan herre skulle de minsann passa!» sade mrs. Crupp.

Och så gingo vi uppför trapporna.

De lågo högst [uppe i huset — i min tants ögon en stor fördel, ty då var man nära brandluckan — och bestodo af
en liten halfmörk tambur, där man just ingenting såg, ett litet helmörkt skafferi, där man såg absolut ingenting, ett
skrifrum och ett sofrum. Möblerna voro litet urblekta, mien nog dugde de åt mig, öch onekligen låg floden
därutanför.

Som jag var alldeles förtjust i lägenheten, gingo min tant och mrs. Crupp in i serveringsrummet för att afhandla
hyresvillkoren, under det att jag satt kvar i skrifrumssoffan och knappt trodde på möjligheten af att det skulle
falla på min lott att komma i besittning af en så ståtlig bostad. Efter ett envig, som något drog ut på tiden,
kommo de tillbaka^ och till min glädje läste jag både i mrs. Crupps ansikte och i min tants, att aftalet var
'träffadt.

»Tillhörde möblerna förra hyresgästen?» frågade min tant.

»Ja, madame», svarade mrs. Crupp.

»Hur gick det med honom ?»

Mrs. Crupp fick ett svårt anfall af hosta, under hvilket hon med svårighet utstötte: »Han — han sjuknade här,
madame, och — uff, uff, uff, hvad det det gör ondt! — och han dog.»

»Jaså. Hvad dog han af?» frågade min tant.*35

»Jo, madame, han dog af dryckenskap», sade mrs. Cnupp liksom i förtroende, »och af rök.»

»Rök ? Kom den från eldstäderna ?» frågade min tant.

»Nej, madame», svarade mrs. Crupp, »från cigarrer och pipor.»

»Det är då åtminstone inte smittsamt, Trot», anmärkte min tant till mig.

»Nej, det är det då inte», sade jag.

Kort sagdt, min tant, som såg hur förtjust jag var i lokalen, tog den på en månad., med rättighet att behålla den ett
år efter månadens slut. Mrs. Crupp skulle förse mig med bord- och sänglinne och laga min mat. Alla öfriga
förnödenheter voro redan anskaffade, och mrs. Crupp lät förstå, att hon alltid skulle draga försorg om mig, som
vore jag hennes son. Dagen efter den nästa skulle jag flytta in, och mrs. Crupp sade, att hon tackade Gud, att hon
nu fått någon att vårda sig om.

På vägen därifrån sade mig min tant, att hon med visshet hoppades, att det lif jag nu komme att föra skulle
ingifva mig fasthet och själftillit, hvilket var det enda som fattades mig. Detta upprepade hon flera gånger dagen
därefter, då vi drogo försorg om att mina kläder och böcker skulle öfversändas från mr. Wickfields. Om detta och
om min föregående utflykt skref jag ett långt bref till Agnes, som min tant åtog sig att befordra, ty hon skulle resa
följande dag. För att inte allt för mycket draga ut på detaljerna, behöfver jag endast tillägga, att hon försåg mig
med fullt tillräcklig kassa för hvad jag kunde behöfva under profmånaden, att Steerforth till både min och hennes



stora ledsnad icke infann sig före hennes afresa, att jag såg henne väl placerad i Doverdiligensen, fröjdande sig åt
att med Janet vid sin sida drifva alla närgångna åsnor på flykten, och att jag, sedan diligensen rullat bort, vände
mitt ansikte mot Adelphi, begrundande den forna tiden, då jag brukat stryka omkring i dess underjordiska
hvalfgångar, och tacksam för de lyckliga förändringar, som fört mig upp till vtan. 436

KAP. XXIV.

Min första utsväfning.

Det var i sanning någonting härligt att träda i besittning af detta höga kasteli och att, sedan jag stängt ytterdörren,
känna mig som Robinson Crusæ, då han kommit in i sin fästning och dragit upp stegen efter sig. Det var
någonting härligt att gå omkring i staden, med nyckeln till min våning i fickan, och att kunna be hvem som helst
komma hem till mig, viss att det icke besvärade någon, om det inte besvärade mig. Det var någonting härligt att
själf öppna för och stänga efter mig, att komma och gå utan att säga ett ord om det till någon, att ringa upp mrs.
Crupp, som kom flämtande från underjorden* när jag ville tala med henne, och hon hade lust att komma. Allt
detta, säger jag, var någonting härligt, mien jagi måste också säga, att det fanns tillfällen1, då det var ganska
tråkigt.

Det var angenämt om morgnarna, särskildt de vackra morgnarna. Det tedde sig som ett friskt och fritt lif i
dagningen, än friare i det fulla solljuset. Men då dagen började skymma, tycktes äfven lifvet sänka sig. Jag vet
inte hur det var, men vid ljussken tog det sig sällan väl ut. Då behöfde jag någon att tala med. Jag saknade Agnes.
Ett isande tomrum upptog nu den plats, där mina förtroenden mötts med solljusa leenden. Mrs. Crupp föreföll
mig mycket långt borta, och jag tänkte på min företrädare, §©m dött af dryckenskap och rök. Jag var färdig att
önska, att han varit så god och lefvat, och inte oroat mig med sin sjukdom.

Efter två dygns förlopp var det som om jag bott där ett år, men ändå hade jag inte blifvit det437

minsta äldre, utan plågades fortfarande lika svårt af min ungdom.

Då Steerforth alltjämt uteblef, och jag började frukta, att han blifvit sjuk, lämnade jag tidigt på morgonen tredje
dagen Doctors' Commons och promenerade ut till Highgate. Mrs. Steerforth tog mycket vänligt emot mig och
berättade, .att hennes son tillika med en af hans studentkamrater från Oxford rest för att hälsa på en annan
kamrat, som bodde nära St. Albans, men att hon väntade honom åter i morgon. Jag höll så mycket af honom, att
jag kände mig riktigt svartsjuk på hans Oxfordsvänner.

Då hon ifrigt bad mig stanna till middagen, gjorde jag det, och jag tror inte vi talade om annat än honom hela
dagen. Jag beskref för henne hur omtyckt han varit i Yarmouth, och hvilket angenämt sällskap han varit. Miss
Dartle kom fram med en massa antydningar och hemlighetsfulla frågor, men intresserade sig för allt hvad vi där
roat oss med och sade: »Nej, var det verkligen så?» järnte åtskilligt i samma väg, tills hon lockat ur mig allt hvad
hon ville veta. Hennes utseende var alldeles sådant som jag beskrifvit det, då jag först såg henne,< men de båda
damernas sällskap var så behagligt, och jag fann mig så väl med dem, att jag höll på att riktigt bli litet förtjust i
henne. Flera gånger under aftonens lopp, och synnerligast då jag senare på kvällen gick hem, kunde jag inte låta
bli att tänka, att det skulle vara angenämt att ha hennes sällskap vid Buckingham Street.

Jag höll på att dricka mitt kaffe följande morgon, innan jag skulle gå till Commons — i förbigående vill jag
anmärka, att det var rent förvånande att det kunde vara så svagt, då mrs. Crupp för min räkning förbrukade så
mycket af den varan — då Steerforth själf till min gränslösa glädje trädde in.

»Bästa Steerforth», utbrast jag, »jag trodde nä-stan^ att jag aldrig mer skulle få se dig!»

»Jag blef bortförd med våld», sade Steerforth, »dagen efter min hemkomst. Min kära Bellis, hvilken äkta gammal
ungkarl du blifvit här.»438

Jag visade honom med stolthet bela lokalen, skafferiet inberäknadt, och han prisade storligen alltsammans. »Här
kommer jag att taga in så ofta jag är i staden, om du inte kör bort mig», sade han.



Detta var en stor glädje för mig, och jag svarade, att om han väntade att bli bortkörd, finge han vänta till
domedag.

»Men nu skall du ha litet frukost», sade jag med handen på klocksträngen. »Mrs. Crupp skall koka litet nytt kaffe
åt dig, och jag skall bräcka litet fläsk på ett spritkök jag har här.»

»Nej, nej», sade Steerforth. »Ring inte. Jag skall frukostera med en af de där oxfordarne, som tagit in på Piazza
Hotel i Covent Garden.»

»Men du kommer väl tillbaka och äter middag med mig ?» sade jag.

»Det är mig sannerligen inte möjligt. Jag ville så gärna, men jag kan inte skilja mig från de där båda kamraterna.
Vi ge oss af alla tre i morgon bittida.»

»Tag dem då med dig hit», sade jag. »Tror du de skulle vilja äta middag här ?»

»Det skulle de visst vilja», sade Steerforth, »men det vore besvärligt för dig. Kom då hellre du och ät middag
med oss någonstädes.»

Jag ville inte på några villkor gå in på det, ty det föll mig in, att jag verkligen borde ha ett litet invigningskalas,
och ett bättre tillfälle kunde inte bjuda sig. Jag var än mera stolt öfver mina rum sedan hän gillat dem, och brann
af begär att utveckla alla deras resurser. Jag affordrade honom följaktligen ett löfte å hans egna och hans båda
vänners vägnar, och middagen skulle serveras klockan sex.

Sedan han gått, ringde jag på mrs. Crupp och gaf henne del af min något vågade afsikt. Först och främst
förklarade mrs. Crupp, att det naturligtvis inte kunde komma i fråga, att hon själf passade upp, men att hon kände
en mycket behändig ung man, som kanske kunde öfvertalas att göra det mot fem shilling och en liten
drickspenning. Jag sade, att honom439

skulle vi visst taga. Vidare sade mrs. Crupp, att det var klart, att hon Slnte kunde vara på två ställen på samma
gång — hvilket jag fann helt naturligt :— och att det var oundgängligen nödvändigt att ha en ung flicka i
skafferiet, ideligen sysselsatt att vid säng-kammarstakens ljussken diska tallrikar, jag frågade, hvad detta
kvinnliga biträde skulle kosta, och mrs. Crupp svarade, att aderton pence hvarken skulle göra mig fattigare eller
rikare. Det höll jag också med om, och så var den saken afgjord. »Och nu ska vi väl tala om middagen», sade
mrs. Crupp.

Det bevisade föga omtänksamhet hos fabrikanten af mrs. Crupps järnspis, att mekaniken var sådan, att där icke
kunde lagas annat än kotletter och potatismos. Hvad en fiskkittel beträffade så — »ja», sade mrs. Crupp, »kom
själf och se på hällen.» Det var allt hvad hon kunde säga. Ville jag inte komma och se på den? Som jag nog inte
blifvit klokare, om jag sett på den, afböjde jag detta och sade: »Då bry vi oss inte om någon fisk.» Men mrs.
Crupp var af annan mening, det fanns godt om ostron nu, hvarför inte ta ostron? Så blef det klart. Mrs. Crupp
föreslog dessutom följande matsedel: ett par varma stekta höns — från pastejbagaren; stufvadt oxkött med
grönsaker — från pastejbagaren; två smärre rätter, till exempel en sufflé och griljerad njure — från
pastejbagaren; en tårta och, om jag så tyckte, litet vingelé — från pastejbagaren. Detta, så sade mrs. Crupp,
skulle sätta henne i stånd att koncentrera sina bemödanden på potatisen och serveringen af osten och selleriet.

Jag handlade i öfverensstämmelse med mrs. Crupps åsikt och gjorde själf beställningen hos pastej-bagaren. Då
jag därefter vandrade fram längs Strand och i en charkuteribod fick se ett marmorliknande ämne med påskrift
»Mock Turtle» (falsk sköldpaddssoppa), gick [ag in och köpte ett ordentligt stycke* som, efter hvad jag sedan
fått anledning tro, kunnat räcka åt femton personer. Detta preparat lofvade mrs. Crupp efter något öfvertalande
att värma upp,42

och det förminskades till den grad i flytande form, att vi funno det, hvad Steerforth kallade, »litet knappt» för
fyra.

Sedan dessa förberedelser blifvit lyckligt och val verkställda, köpte jag litet dessert på Covent Gardens torg, och



rekvirerade inte så litet vin hos en minuthandlare i denna gren, som bodde i grannskapet. Då jag kom hem på
eftermiddagen och fick se buteljerna ordnade i fyrkant på skafferigolfvet; föreföllo de mig så talrika — fastän två
till mrs. Crupps ledsnad saknades — att jag blef riktigt rädd för dem.

Den ene af Steerforths vänner hette Grainger, den andre Markham. Båda voro de mycket muntra och lifliga
kurrar, Grainger något äldre än Steerforth, Markham ung till utseendet, knappast mer än tjugu år. Jag märkte, att
den senare sällan talade om sig själf i första person, utan vanligen sade »man» i stället för »jag.»

»Här skulle man nog kunna trifvas jganska bra, mr. Copperfield», sade Markham och menade sig själf.

»Läget är inte så dumt», sade jag, »och rummen äro verkligen bekväma.»

»Jag hoppas, att ni båda kom|ma med aptit ?» sade Steerforth.

»På min ära», sade Markham, »man får verkligen gjod aptit i London. Man är hungrig jämt. Man gör aldrig annat
än äter.»

Som jag kände mig litet förlägen i början och alltför ung att spela värd, bad jag Steerforth intaga högsätet, då det
sades till att det var serveradt, och satte mig midt emot honom. Alltsammans var mycket godt; vi sparade inte på
vinet, och han lade sig så vinn om att hålla stämningen uppe, att aldrig en paus uppstod i samtalet. Själf var jag
inte så underhållande som jag kunnat önska, ty min plats var midt emot dörren, och jag distraherades
alltemellanåt af att iakttaga den behändige unge mannen, som mycket ofta lämnade rummet, och hvars skugga
alltid strax efteråt aftecknades mot tamburväggen med en butelj för munnen. Äfven den unga flickan vållade441

mig en viss oro — inte så mycket genom att uraktlåta att diska tallrikarna som genom att slå sönder dem. Hon
var nämligen af ett vetgirigt sinnelag och ur stånd att, sina uttryckliga instruktioner likmätigt, inskränka sig till
skafferiet. I stället tittade hon oupphörligt in på oss, och trodde sig oupphörligt upptäckt,, i hvilken tro hon
åtskilliga gånger retirerade på tallrikarna, med hvilka hon omsorgsfullt klädt golfvet, anställande stor förödelse.

Det där var emellertid rena bagateller, lätt glömda då duken togs af och desserten blef framsatt. Den behändige
unge mannen hade nu blifvit mållös och förständigades att söka mrs. Crupps sällskap, tagande med sig den unga
diskerskan. Och nu öfverlä|mnade jag mig helt åt nöjet.

Jag började med att vara ovanligt glad och lätt om hjärtat. Alla möjliga halfförgätna samtalsämnen trängdes om
hvarandra i mitt hufvud och gjorde mig alldeles ovanligt språksam. Jag skrattade lyartligt åt mina egna
kvickheter och alla de andras, förebrådde Steerforth för att han inte skickade omkring vinet, träffade åtskilliga
aftal om att komma till Oxford, förkunnade att tills vidare ämnade jag ställa till en sådan här liten middag, en
gång i veckan, och snusade så ifrigt [ur Graingers snusdosa, att jag måste gå in i »skafferiet», ansatt af en
nysningsattackj, som räckte i hela tio minuter.

Jag lät vinet gå omkring allt fortare och1 fortare och rusade oupphörligt upp med en korkskruf i handen, färdig
att öppna flera buteljer långt innan det behöfdes. Jag föreslog Steerforths skål. Jag sade, att han var min käraste
vän, mina gossårs beskyddare och min första mannaålders ledsagare. Jag sade, att jag var förtjust att få dricka
hans skål. Jag sade, att min tacksamhetsskuld till honom var större än att den kunde betalas, och min beundran
för honom högre än ord förmådde uttrycka. Jag slutade med orden: »Skål för Steerforth I Gud välsigne honom!
Hurra!» Tre gånger tre hurrarop höjde vi till hans, ära, och så ännu ett extra till afslutning. Jag kros-442

sade mitt glas då jag gick kring bordet för att trycka hans hand och sade (i två ord): »Steerforth — du-
ärmintillvarosledstjärna.»

Strax därpå märkte jag, att någon börjat sjunga. Det var Markham, och han sjöng: »När mannens hjärta tryckes af
bekymmer». Sedan han slutat sade han, att vi skulle dricka ett glas för »kvinnan». Jag fann detta stötande och
ville inte tillåta det. Det var, sade jag, icke ett vördnadsfullt sätt att föreslå en sådan skål, och i mitt hus skulle ej
den skålen drickas annat än under formen »skål för damerna!» Jag tog mig en mycket hög ton mot honom, visst
egentligen af det skäl, att jag såg att Steerforth och Grainger skrattade åt mig — eller åt honom — eller åt oss
båda. Han sade, att »man» lät inte föreskrifva sig lagar. Jag svarade, att det måste man. Han sade då, att man icke



ville bli förolämpad. Jag svarade, att däri hade han rätt, det skulle man heller aldrig bli under mitt tak, där
husgudarna voro heliga och gästfrihetens lagar allrådande. Han sade, att man icke kunde anse det nedsättande för
sin värdighet att medgifva, att jag var en tusan så hygglig karl. Jag föreslog ögonblickligen hans skål.

Någon rökte. Nu rökte vi alla. Jag rökte och sökte återhålla en tilltagande benägenhet för rysningar. Steerforth
hade hållit ett tal till mig, som nästan rört mig till tårar. Jag tackade honom och sade, att jag hoppades, att
herrarne alla tre ville äta middag hos mig i morgon och i öfvermorgon, båda dagarna klockan fem, så att vi finge
god tid att njuta af konversationens och umgängets nöjen. Jag kände, att jag borde föreslå ännu en skål. Hvarför
inte min tants? Skål för miss Betsey Trotwood, den bästa af sitt kön!

Någon lutade sig ut genom mitt sängkammarfönster, svalkade sin panna mot bröstvärnets kalla sten och kände
luften fläkta mot ansiktet. Det var jag. Tag talade till mig själf. »Copperfield», sade jag, »hvarför skulle du röka?
Du vet ju, att du inte tål det.» Nu var det någon som ostadigt betraktade sina443

anletsdrag i spegeln. Äfven det var jag. Jag var mycket blek i spegeln, och mina ögon voro glåmiga; mitt hår —
endast mitt hår, ingenting annat — såg drucket ut.

Någon sade till mig: »Låt oss gå på teatern, Gopperfield,» Nu var jag inte längre i sängkammaren, utan satt åter
vid det med glas belamrade, pinglande bordet. Där Bltod lampan. Grainger satt till höger om mig, Markham till
vänster och Steerforth midt emot — alla i en dimma och långt borta. Teatern? Ja visst. En god idé! Kom, så gå
vi! Men de fingo ursäkta, att jag först släppte ut dem alla och så släckte lampan — måste vara rädd om elden!

Någon oreda hade uppstått i mörkret — dörren var borta. Jag sökte den i fönstergardinerna, då Steerforth
skrattande tog mig under armen och förde ut mig. Vi gingo nedför trappan en och en. På något af de nedre
trappstegen var det någon som föll och ramlade utför. Någon annan sade, att det var Gopperfield. Jag harmades
öfver det fräcka påståendet tills jag, då jag fann mig ligga på rygg i gången, började anse, att det icke saknade
grund.

Aftonen var mycket dimmig, och gatlyktorna om-gåfvos af stora ringar. Det sades någonting otydligt om att det
regnade. Jag tyckte, att det frös. Steerforth dammade af mig invid en lyktstolpe och slog ut bucklorna på min
hatt, som någon på det underbaraste sätt trollat fram, ty jag hade inte haft den på mig förut. »Nu är du väl bra
igen, Gopperfield ?» sade Steerforth, och jag svarade »aldrigvaribättre.»

En karl, som satt i en lucka,, tittade fram ur dimman och tog emot pengar af någon samt frågade, om jag var
herrn, som det betalats för. Han föreföll litet tveksam — det minns jag, fastän jag såg honom så otydligt — om
han skulle ta emot pengarna för mig eller icke. Kort därefter voro vi högt uppe i en mycket varm teater och sågo
ned på en stor parterr, från hvilken jag tyckte det rökte, så suddiga voro människorna, som trängdes där. Scenen
var också mycket stor och föreföll så ren444

och snygg i jämförelse med gatorna; och äfven på den var det folk, som talade om ett eller annat — långt ifrån
begripligt. Klara ljuslågor fanns det i öfverflöd, och musik och damer därnere i logierna, och jag vet inte allt
hvad. Hela huset tedde ßig för mina ögon som om det hållit på att lära sig simma; det uppförde sig på det mest
förryckta sätt, då jag sökte få håll på det.

På förslag af någon i sällskapet beslöto vi att gå ned till första radens loger, där damerna sutto. En herre i
högtidsdräkt, tillbakalutad i en soffa och mied en kikare i handen, drog förbi min blick, så äfven jag |själf i
helfigur, återgifven af en spegel. Därefter knuffades jag in i en af logerna, och ertap-pade mig med att säga
någonting då jag satte mig. »Tyst I» ljöd det från flera håll, damerna kastade harmsna blickar på mig och — hvad
för något? — jo, Agnes var det, som satt på bänken framför mig i samma loge tillsammans med en dam och en
herre, som jag inte kände. Jag ser hennes ansikte tydligare nu än jag gjorde det då, antar jag, jag ser det vändt
mot mig med ett uttryck af outsäglig bedröfvelse och förvåning.

»Agnes I» sade jag grötigt. »Sannerligenförgu I Agnes!»

»Tyst, för all del I» svarade hon, utan att jag kunde begripa hvarför. »Du stör dina grannar. Se på scenen I»



Jag sökte lyda hennes uppmaning, se dit och höra på hvad som sades där, men förgäfves. Efter en liten stund
vände jag mig till henne igen, såg henne draga sig tillbaka i sin vrå och föra sin be-handskade hand till pannan.

»Agnes!» sade jag. »Jagäräddattdumårilla.»

»Oroa dig inte för mig, Trotwood», svarade hon. »Går du inte snart?»

»Gårjaintesnart ?» upprepade jag. »Ja.»

Jag ämnade i min fånighet svara, att jag skulle vänta tills jag kunde få bjuda henne armen, och445

troligen yttrade jag något i den vägen, ty efter att uppmärksamt ha betraktat m^g en liten stund, tycktes hon fatta
min afsikt och svarade sakta:

»Jag vet, att du gör hvad jag ber dig om, ifall jag säger dig, att jag riktigt önskar det. Gå nu härifrån, Trotwood,
och bed dina vänner följa dig hem.»

Så pass mycket verkade hennes ord, att, fastan jag blef ond på henne, blygdes jag, och med ett »gutt», som skulle
föreställa »god natt», reste jag mig upp och gick. De följde efter, och från logedörren klef jag direkte in i mitt
sofrum, där endast Steerforth var med mig och hjälpte mig att få af kläderna, och där jag än talade om för honom,
att Agnes var min syster, än besvor honom att gå efter korkskrufven, så att jag fick draga upp en butelj vin till.

Någon som låg i min säng gick i feberdrömmen gång på gång igenom allt hvad jag sagt och gjort, fastän i
bakvänd ordning, och sängen var som ett gungande haf. Då denne någon så småningom förvandlades till jag
själf, började jag försmäkta af törst, och jag tyckte, att min hud blifvit härd som trä; min tunga var som bottnen pä
en tom kittel med spräckt glasyr, kolnahde under en långsam eld, händernas insidor voro som heta metallplåtar,
hvilka ingen is kunde afkyla.

Men så kommo ångesten, samvetskvalen och blyg-seln, då jag följande dag återfick medvetandet! Min fasa för
att ha gjort mig skyldig till tusen felsteg, som jag glömt och som aldrig kunde godtgöras — mitt minne af den där
blicken Agnes gaf mig — den tortyr, som låg i omöjligheten att sätta mig i beröring med henne, då jag, mitt nöt,
inte visste hvarför hon kommit till London eller hvar hon bodde — min vämjelse vid blotta åsynen af det rum,
där orgierna utspelats — mitt värkande hufvud — röklukten, glasen, oförmågan att gå ut, ja, att ens stiga upp! O,
hvilken förfärlig dag!

O, hvilken afton, då jag slog mig ned framför brasan med en kopp fårbuljong, öfver hvilken flottet446

flöt, och tänkte^ att jag skulle gå samma väg som min företrädare, öfvertaga hans sorgliga historia så väl som
hans rum, och |ag hade så när beslutat mig för att skynda ned till Dover och bekänna allt! Hvilken afton, då mrs.
Crupp kom in för att taga bort buljongskoppen och sätta fram en liten stekt njure på en desserttallrik, såsom
utgörande enda öfver-lefvan efter gårdagens fest, och iag kände mig benägen att kasta mig till hennes
nankinsbröst och under djup ånger utbrista: »O, mrs. Crupp, mrs. Crupp, det gör detsamma med öfverlefvorna!
Jag ät djupt olycklig!» Men hur det var, så betviflade jag till och med i den stunden, att mrs. Crupp var den
kvinna, åt hvilken man borde skänka sitt förtroende.

KAP. XXV.

Goda och onda änglar.

Morgonen efter denna hufvudvärkens, kvalens och ångrens dag skulle jag just gå ut och hade nyss öppnat dörren,
oviss om dagen för min festmiddag;, liksom hade en skara titaner medelst en kolossal häfstång slungat tillbaka
den åtskilliga månader i tiden, då jag fick se ett stadsbud komma uppför trappan med ett bref i handen. Han
gjorde sig inte brådt med sitt ärende då, men när han fick se mig stå däruppe och se på honom öfver barriären,
började han springa och kom upp flämtande som om han riktigt öfveransträngt sig.

»T. Gopperfield, Esquire», sade stadsbudet och rörde vid hatten med sin lilla käpp. 446

flöt, och tänkte^ att jag skulle gå samma väg som min företrädare, öfvertaga hans sorgliga historia så väl som



hans rum, och |ag hade så när beslutat mig för att skynda ned till Dover och bekänna allt! Hvilken afton, då mrs.
Crupp kom in för att taga bort buljongskoppen och sätta fram en liten stekt njure på en desserttallrik, såsom
utgörande enda öfver-lefvan efter gårdagens fest, och iag kände mig benägen att kasta mig till hennes
nankinsbröst och under djup ånger utbrista: »O, mrs. Crupp, mrs. Crupp, det gör detsamma med öfverlefvorna!
Jag ät djupt olycklig!» Men hur det var, så betviflade jag till och med i den stunden, att mrs. Crupp var den
kvinna, åt hvilken man borde skänka sitt förtroende.

KAP. XXV.

Goda och onda änglar.

Morgonen efter denna hufvudvärkens, kvalens och ångrens dag skulle jag just gå ut och hade nyss öppnat dörren,
oviss om dagen för min festmiddag;, liksom hade en skara titaner medelst en kolossal häfstång slungat tillbaka
den åtskilliga månader i tiden, då jag fick se ett stadsbud komma uppför trappan med ett bref i handen. Han
gjorde sig inte brådt med sitt ärende då, men när han fick se mig stå däruppe och se på honom öfver barriären,
började han springa och kom upp flämtande som om han riktigt öfveransträngt sig.

»T. Gopperfield, Esquire», sade stadsbudet och rörde vid hatten med sin lilla käpp.447

Jag kunde knappt göra anspråk pä den titeln — oroades för resten af den öfvertygelsen, att brefvet var från
Agnes. Jag sade honom emellertid, att jag var T. Gopperfield, Esquire, och han trodde det och gaf mig brefvet
samt förkunnade, att han skulle vänta på svar. Jag lät honom stå utanför dörren och vänta, under det att jag gick
in i min våning igen, och jag var så nervös, att jag lade brefvet ifrån mig på frukostbordet för att något litet vänja
mig vid dess (utsida, innan jag beslöt att bryta sigillet.

När jag till sist öppnade det, fann jag, att det var en mycket vänlig biljett, som icke innehöll någon anspelning på
mitt tillstånd teateraftonen. Hela innehållet var: »Min goda Trotwood! Tag vistas hos pappas agent, mr.
Waterbrook, Ely Place, Holborn. Vill du komma och hälsa på här i dag vid hvilken tid»siom bast passar dig? —
Din alltid tillgifna Agnes.»

Det tog mig så lång tid att affatta ett svar till min belåtenhet, att jag inte vet hvad stadsbudet kunde tänka, om ej
att jag lärde mig att skrifva. Jag skref allra minst sex svar. Ett började: »Hur skäll jag våga hoppas, du kära
Agnes, att ur ditt minne kunna utplåna det osmakliga intryck —» nej, det var inte bra, och så ref jag sönder det.
Ett annat började: »Shakespeare har anmärkt, bästa Agnes, att det är bra underligt, att man kan vilja taga en
fiende i sin mun» — men det påminde mig om Markham, och så kom jag inte längre. Jag försökte mig till och
med på vers, och började en biljett med orden: »O glöm, du älskvärda flicka», men de enda rim jag kunde liitta
på voro löjliga eller komprometterande. Efter många försök skref jag: »Min goda Agnes! Ditt bref är likt dig, och
kan det få något högre beröm? Jag skall komma klockan fyra. — Din tillgifne och bedröfvade T. C». Med detta
meddelande — som ia#. hade god lust att återtaga så fort jag" lämnat det ifrån mig — fick till sist stadsbudet
aflägsna sig.

Om den dagen varit hälften så plågsam för någon af ämbetsmännen i Doctor's Commons som den var för mig,
anser jag honom till en viss grad ha sonat448

sin andel i denna gamla mögliga ecklesiastiska kaka, Fastän jag lämnade kontoret klockan half fyra, och några
minuter därefter strök omkring det hus, där vi skulle träffas, hade den utsatta tiden öfverskridits med mer än en
kvarts timme, om jag får tro St. Andrews tornur i Holborn, innan jag kunde samla nog mod att draga på den
enskilda klocksträng, som var infälld i posten till vänster om porten i mr. Waterbrooks hus.

Yrkesaf delningen i mr. Waterbrooks affär sköttes i bottenvåningen, den eleganta afdelningen — som var
mycket omfattande — i öfre våningen. Jag fördes in i en vacker men något kvaf salong, och där satt Agnes och
knöt på en börs.

Hon såg så lugn och god ut och påminde mig så starkt om den friska, glada skoltiden i Canterbury och om den
slöa, rökluktande, eländiga stackare jagi varit härom kvällen, att jag, då jag fann, att ingen annan var tillstädes,



gaf vika för mina själf förebråelser och min blygsel och bar mig åt som en tok. Jag kan inte neka för att jag grät.
Än i denna stund kan jag icke afgöra, om det på det hela taget var det klokaste eller det löjligaste jag kunnat taga
mig till.

»Om det varit någon annan än du, Agnes», sade jag och vände bort hufvudet, »skulle jag inte tagit det hälften så
djupt. Men tänk, att just du skulle se mig då! Jag vore färdig önska, att jag dött i stället.»

Hon lade sin händ — hvars vidrörande ej liknade någon annans — på min arm, och jag kände mig så upprättad
och tröstad, att jag ej kunde låta bli att draga den till mina läppar och tacksamt kyssa den.

»Sätt dig», sade Agnes helt gladt. »Var inte ledsen, Trotwood. Om du inte tryggt kan lita på mig, hvem kan du då
lita på?»

O, Agnes!» sade jag. »Du är min goda ängel!»

Hon log litet vemodigt, tyckte jag, och skakade på hufvudet.

»Jo, Agnes, min goda ängel! Alltid min goda ängel!»449

»Om jag verkligen vore det, Trotwood», sade hon, »ar det en sak, som mycket låge mig om hjärtat.»

Jag såg frågande på henne, men hade redan en förkänsla af hvad hon menade.

»Jag skulle», sade Agnes med fast blick, »vilja varna dig för din onda ängel.»

»Min bästa Agnes», inföll jag, »om du menar Steerforth —»

»Det gör jag, Trotwood», sade Agnes.

»I så" fall gör du honom mycket orätt, Agnes. Skulle väl han vara min eller någons onda ängel! Skulle han för
mig vara annat än en ledare, iett stöd och en vän! Goda Agnes, tycker du inte, att det är orättvist att döma honom
efter hvad du såg af mig härom aftonen?»

»Jag dömer honom inte efter hvad jag såg af dig härom aftonen», svarade hon lugnt.

»Efter hvad då?»

»Efter många saker — obetydliga i och för sig, men i min tanke icke obetydliga, när de föras samman. Jag dömer
honom, Trotwood, dels efter hvad du sagt mig om honom, dels efter din karaktär och, hans inflytande på dig.»

Det låg alltid i hennes blyga rost någonting som tycktes inom mig anslå en sträng, som ej sattes i dallring af
någonting annat. Den var alltid allvarlig, men då den som nu var mycket allvarlig, hade den jen klang, som
kufvade mig. Jag satt och såg på henne, då hon sänkte blicken till sitt arbete; jag tyckte, att jag fortfarande
lyssnade till hennes röst, och trots all min tillgifvenhet för Steerforth, förmörkades han vid det ljudet.

»Det är djärft af mig», sade Agnes och såg åter upp, »som lefvat så afskildt och kan veta så litet om världen, att
med en sådan öfvertygelse ge dig mitt råd och att vara så fast i min åsikt. Men jag vet hvaraf den uppstått,
Trotwood — jag vet, att den; grundar sig på minnet af vår gemensamma barndom ©ch på mitt verkliga intresse
för allt som rör dig. Det är detta, som gör mig djärf. Jag är säker om, att

2:$,, — Dickens David Copperfield\52

Hvad jag säger är rätt. Jag är fullkomligt viss på det. Jag känner det som vore det någon annan, icke jag, som
talade till dig, då jag varnar dig och säger dig, att du har en farlig vän.»

Återigen såg jag på henne, återigen lyssnade jag till hennes ord, sedan hon tystnat, och återigen förmörkades
hans bild, fastän den satt kvar i mitt hjärta.

»Så oförståndig är jag inte», sade Agnes och återgick efter en liten stund till sin vanliga ton »att jag väntar, att du
skall eller kan helt tvärt ändra en känsla, som boss dig blifvit till öfvertygelse; minst af allt en känsla, som är
rotad i ditt tillitsfulla sinnelag. Det bör du inte göra hastigt. Jag ber dig bara, Trotwood, att om du någonsin
tänker på mig — jag menar» — och nu log hon så mildt, ty jag ville afbryta henne, och hon förstod skälet — »att



när helst du tänker på mig äfven tänka på hvad jag nyss sagt. Kan du förlåta mig allt detta?»

»Jag skall förlåta dig, Agnes», svarade jag, »när du en gång gör Steerforth rättvisa och lär dig att tycka om
honom lika mycket som jag gör det.»

»Inte förr ?» sade Agnes.

Jag såg, att en flyktig skugga gick öfver hennes ansikte, då jag sade det där, mien nu besvarade hon mitt leende,
och vi talade åter lika oförbehållsamt och förtroligt med hvarandra som förr.

»Och när, Agnes», sade jag, »skall du förlåta mig den dar kvällen?»

»När jag minns den», sade Agnes.

Hon hade helst affärdat ämnet med de orden, men jag var så uppfylld däraf, att jag inte kunde gå in på det, utan
envisades att berätta henne hur det kom sig, att jag burit mig så illa åt och hvilken kedja af tillfälligheter, som
hade teatern till sin sista länk. Det var för mig en verklig lindring att få göra detta och att starkt betona, hur
tacksam jag var mot Steerforth, som tagit vård om mig, då jag varit ur stånd att sköta mig själf.

»Du får inte glömma», sade Agnes, helt lugnt bytande om samtalsämne, så snart jag talat ut, »att du53

alltid måste tala om för mig, inte bara nar du har bekymimer, utan också när du förälskar digt. Hvem har
efterträdt miss Larkins, Trotwood ?»

»Det har ingen gjort, Agnes.»

»Nog är det väl någon, Trotwood ?» sade Agnes och hotade mig leende med fingret, i. »Nej, på min heder,
Agnes. Visst finns det en däm i mrs. Steerforths hus, som har mycket godt hufvud, o chr som jag tycker det ät
roligt att tala med — miss Dartle — men jag är inte förtjust i henne.»

Agnes skrattade återigen — nu åt sin egen skärp-sinnighet — och sade mig, att om jag riktigt höll i med att ge
henne mina förtroenden, skulle hon föra en liten bok öfver alla mina häftiga tycken och anteckna data för deras
begynnelse, fortgång och slut, alldeles lik tabellen öfver kungarna och drottningarna i Englands historia. Och så
frågade hbn mig, om jag träffat Uriah.

»Uriah Heep?» sade jag. »Nej. Är han i London?»

»Han kommer dagligen till kontoret har nere», svarade Agnes. »Han kom till London en vecka före mig. Jag
fruktar, i ledsamt ärende, Trotwood.»

»I något ärende, som oroar dig, Agnes, kan jag se», sade jag. »Hvad kan det vara?»

Agnes lade ifrån sig sitt arbete och sade, i det bon knäppte ihop händerna och med sina vackra, milda ögon
tankfullt såg på mig:

»Jag tror han skall ingå kompanis kap med pappa.»

»Hvad for något? Uriah? Den där låga, inställsamma varelsen skulle kunna lista sig till en sådan ställning?»
utbrast jag harmset. »Har inte du satt dig däremot, Agnes? Det vore väl den allra obe-hägligaste förbindelse! Du
måste tala ut. Inte får du låta din far ta ett så vanvettigt steg. Du måste hindra det, Agnes, medan det än är tid.»

Agnes såg fortfarande på mig och skakade på hufvudet under det jag talade, svagt leende åt min hetta. Därefter
svarade hon :

»Du minns ju vårt sista samtal om pappa ? Inte452

långt efteråt — kanske två eller tre dagar — meddelade han mig för första gången något om det jag nyss sagt dig.
Det var sorgligt att se hur han slets mellan sin önskan att framställa saken som beroende af hans fria val och sin
oförmåga att dölja, att han tvingades till den. Det gjorde mig så ondt om honom.»

»Tvingades, Agnes ? Hvem kan väl tvinga honom till detta?»



»Uriah har gjort sig omistlig för pappa», svarade hon efter ett ögonblicks tvekan. »Han är listig och vaksam. Han
har tagit reda på pappas svagheter, uppmuntrat dem och1 dragit fördel af dem, tills — för att med ett ord säga allt
det jag menar, Trotwood — tills pappa blifvit rädd för honom.»

Det var mera hon kunnat säga, mera hion visste eller misstänkte, det såg jag tydligt. Jag ville inte bedröfva henne
med att fråga Kvad det var, ty jag visste, att hon förteg det för att skona sin far. Det hade sä småningom närmat
sig till detta, det kunde jag förstå, ja, jag kunde ej undgå att inse, att det länge varit i görningen. Jag teg.

»Hans välde öfver pappa», sade Agnes, »är mycket stort. Han hycklar ödmjukhet och tacksamhet — kanhända
hyser han verkligen dessa känslor, det är inte omöjligt — men hans ställning är den maktägandes, och jag fruktar,
att han skoningslöst brukar sin makt.»

Jag sade, att han var ett fä, och for ögonblicket beredde det mig mycken tillfredsställelse att få säga detta,

»Vid den tid jagi talar om», fortfor Agnes, »då pappa meddelade mig saken, hade han sagt pappa, att han ämnade
lämna sin plats; det kostade på honom, och han gjorde det ogärna, men han hade bättre utsikter. Pappa var då
mycket beklämd och mera böjd af bekyirimer än någonsin du eller jag sett honom; men den där utvägen med
kompaniskapet tycktes bereda honom en lättnad, fastän han på samma gång nog kände det obehagligt och
nedsättande.»

»Och hur upptog du förslaget, Agnes?»453

»Jag, Trotwood», sade Agnes, »gjorde hvad jag hoppas var rätt. Öfvertygad om att det för pappas sinneslugn var
nödvändigt att denna uppoffring gjordes, bönföll jag honom att göra den. Jag sade, att det skulle lätta lifvets
börda för honom — jag hoppas, att det kominer att göra det 1 — och att dqt skulle bereda mig mera tillfälle att få
vara tillsammans med honom. O, Trotwood», utbrast Agnes och satte händerna för ansiktet, då tårarna störtade
fram;, »det känns nästan som hade ja^g varit pappas fiende i stället för hans kärleksfulla barn. Ty jag vet ju, hur
han förändrats till följd af sin ömhet för mig. Jag vet, hur han begränsat omfånget af sina sympatier och plikter
för att koncentrera hela sin varelse på mig. Jag vet hvilken mångfald af intressen han offrat för min skull, och
huru hans oroliga tankar med afseende på mig förmörkat hela hans lif, försvagat hans kraft oclj energi genom att
rikta dem på en enda idé. Öm jag bara kunde ställa detta till rätta igen! Om jag kunde bidraga till hans
upprättelse, liksom jag ovetande varit orsaken till hans förfall.»

Aldrig förr hade jag sett Agnes gråta. Nog hade iag sett tårar i hennes ögon, nar jag kommit hem med premier
från skolan, och jäg hade sett dem där, då vi sist tølat om hennes far, liksom jag sett henne sakta vända bort
hufvudet, då vi sagt hvarandra farväl, men aldrig hade jag sett henne gråta som nu. Det bedröfvade mig så
mycket, att jag ej kunde göra annat än helt enfaldigt och hjälplöst säga: »Grät inte» kära Agnes! Gråt inte,
älskade syster!»

Agnes var emellertid mig för öfverlägsen, såväl i karaktär som i själf behärskning — jag vet det nu, om jag än
icke hade det så klart för mig då — att hon länge skulle vara i behof af mina uppmaningar. Det vackra, lugna
sättet, som i mitt minne så särskiljer henne från alla andra, kom snart tillbaka, liksom hade ett moln försvunnit
från en i öfrigt klar himmel.

»Det är inte troligt, att vi mycket längre fä vara ensamma», sade Agnes, »och då nu tillfället bjuder454

sig, vill jag allvarligt be dig, Trotwood, att vara vänlig mot Uriah. Snäs inte af honom. Stöt dig inte på hvad som
synes dig obehagligt hios honom. — Jag tror du har fallenhet för att göra det. — Kanske förtjänar han det inte, ty
något bestämdt ondt veta vi inte om honom. Tänk i alla händelser framför allt på pappa och mig.»

Agnes hann icke såga. mera, ty dörren öppnades, och mrs. Waterbrook, som var en stor fru eller bar en
omfångsrik klänning, hvilketdera vet jag inte riktigt, ty jag vet inte hur mycket som var klänning och hu;r mycket
som var fru — kom inseglande. Jag hade ett svagt minne af att ha sett henne på teatern, som om hon skymtat
fram för mig i en matt laterna magica; men hon tycktes minnas mig alldeles fullkomligt och misstänka mig för
att gå i rus ännu.



Då hon emellertid så småningom fann; att jag var nykter och — det hoppas jag — en anspråkslös ung herre,
mildrades hennes sätt mot mig ganska betydligt, och hlon frågade först, om jag mycket besökte parkerna, sedan
om jag mycket deltog i sällskapslifvet. Sedan jag nekande besvarat båda dessa frågor, tyckte jag mig finna, att
jag åter sjönk i hennes uppskattning, men hon dolde omsorgsfullt detta faktum och inbjöd mig till middag
följande dag. Jag antog bjudningen och sade farväl. I förbifarten gick jag in på kontoret och frågade efter Uriah,
men som han icke var där, lämnade jag mitt kort för hans räkning.

När jagi dagen därefter kom till middagen, och yid portens öppnande möttes af ett ångbad af stekos, gissade jag,
att jag icke var enda gästen. Genast indentifierade jag stadsbudet, förklädd till vaktmästare och väntande
nedanför trappan för att gå upp och anmäla mig. Han förställde sig så godt han kunde, då han hviskande frågade
mig om mitt namn, som om han aldrig sett mig förr, men nog kände jag igen honom så väl som han mig.
Samvetet gjorde oss båda till kujoner.

Jag faiin, att mr. Waterbrook var en medelålders455

herre mied kort hals och stora skjortkragar/ och det var endast den svarta nosen som fattades för att göra honom
till den lefvande af bilden af en mops. Han sade mig, att han skattade sig lycklig att få göra min bekantskap, och
sedan jag bugat mig för mrs. Waterbrook, presenterade han mig mycket ceremoniöst för en ntycket imponerande
dam i svart sammetsklänning och stor svart sammetshatt, som föreföll som om hon varit nära släkt med Hamlet
— möjligen hans moster.

Mrs. Henry Spiker var denna dams namn, och äfven hennes man var där: en så kylig individ, att hans hufvud
[icke kunde kallas grått, utan var som! bestänkt med rimfrost. Den allra största uppmärksamhet visades
herrskapet Henry Spikers, både herre fru, hvilket, enligt hvad Agnes sade mig, berodde på att mr. Henry Spiker
var juridiskt ombud för något eller någon som hade litet med finansdepartementet att göra.

Jag fann Uriah Heep i sällskapet, klädd i svart frackkostym och mycket ödmjuk. Då jag skakade hand med
honom, sade han mig, att han var stolt öfver att bli bemärkt af mig, och att han var mig mycket förbunden för
min nedlåtenhet. Jag hade kunnat önska, att han varit mig mindre förbunden, ty i sin tacksamhet vek han inte
ifrån mig hela den återstående delen af aftonen. Så fort jag sade ett ord till Agnes, kunde jag vara säker på, att han
bakifrån blickade ned pä oss med sina skugglösa ögon och sitt utmärglade ansikte.

Där voro andra gäster — alla kylslagna för tillfället, så tyckte jag, som om de likt vinet legat på is. Men en var
där, som ådrog sig min uppmärksamhet redan innan han kom in, ty han anmäldes som mr. Traddles. Genast flögo
mina tankar tillbaka till Salem House. Kunde det möjligen vara Tommy, tänkte jag, han som ritade benranglen!

Med ovanligt intresse spanade jag efter mr. Traddles. Han var, att döma efter utseendet, en lugn och stillsam ung
man med tillbakadraget sätt, komiskt456

hår och ögon, som stodo vidöppna. Så fort han hälsat, drog han sig undan i en vrå, och jag hade litet svårt att
komma åt att se honom. Till sist fick jag dock sikte på honom, och såvida icke min syn bedrog mig, var det
verkligen den gamle af otur förföljde Traddles.

Jag trängde mig fram till mr. Waterbrook och sade, att jag trodde mig ha nöjet att här återfinna en gammal
skolkamrat.

»Ah, verkligen!» sade mr. Waterbrook helt Öfverraskad. »Ni är väl för ung att ha varit skolkamrat med mr.
Henry Spiker ?»

»Inte menar jag honom»; sade jag, »jag menar den herrn, som anmäldes som mr. Traddles.»

»Jasåj den! Åh verkligen?» sade min värd med betydligt minskadt intresse. »Det är ju möjligt.»

»Om det är samma person», sade jag, »voro vi tillsammans på ett ställe som heter Salem House, och Kan var en
präktig pojke.»

»Jaså, ja, det kan jag tro. Traddles är en mycket hygglig gosse», förklarade min värd med en min af



fördragsamhet. »Traddles är verkligen en hygglig gosse.»

»Ett egendomligt sammanträffande», sade jag.

»Ja visst», svarade min värd, »eget att Traddles skulle vara här alls, ty han bjöds först i morse, då den plats vid
bordet, som afsatts för mrs. Henry| Spikers bror, blef ledig på grund af dennes illamående. En särdeles fin man,
mrs. Henry Spikers bror, det försäkrar jag er, mr. Gopperfield.»

Jag mumlade ett samtycke, som kunde synas väl varmt, efter jag visste absolut ingenting om bemälde herre. Och
så frågade jag, hvad Traddles valt för yrke.

»Traddles», svarade mr. Waterbrook, »är en ung man som studerar för att bli advokat. Jaha, han är en mycket
hygglig gosse — ingens fiende utom sin ggen.»

»Är han sin egen fiende?» frågade jag med ledsnad.457

»ÅK ja», svarade mr. Waterbrook, i det han spetsade munnen och lekte med sin urkedja på ett förmöget,
vederhäftigt sätt. »Jag skulle vilja säga, att han är en sådan där, som står i ljuset för sig själf. Ja, jag skulle vilja
säga, att han till exempel aldrig blir värd fem hundra pund. Traddles rekommenderades åt mig af en jurist bland
mina vänner. Åh ja, ja visst, han har ett slags talang att sammanfatta mål och uttrycka sig klart i skrift. Jag kan
under årets lopp alltid finna sysselsättning för Traddles, skaffa honom en i hans låge afsevärd inkomst. Jaha,
jaha.»

Jag tog lifligt intryck af det särdeles trygga och själfbelåtna sätt, hvarpå mr. Waterbrook allt emellanåt uttalade
de små orden ja och jaha. Det låg så mycket uttryck däri. Det bibringade mig föreställningen om en man, som
födts till världen om icke med en silfvers ked i munnen så med en stormstege i handen, och som efter hvarandra
bestigit lifvets alla höjder, tills han nu från befästningarnas spets med en filosofs och en skyddspatrons öga
skådade ned på folket i löpgrafvarna.

Tag sysselsatte mig alltjämt med dessa reflexioner, då det anmäldes, att middagen var serverad. Mr. .Waterbrook
förde ned Hamlets moster, mr. Henry Spiker bjöd armen åt mrs. Waterbrook. Agnes, som jag gärna fört ned själf,
fick till kavaljer en smilande figur med klena ben. Uriah, Traddles och jag, representerande sällskapets yngre
afdelning, gingo ned sist, i hvilken ordning vi behagade. Det förtretade mig icke så mycket att gå miste om
Agnes, som det annars skulle gjort, ty nu kom jag i tillfälle att i trappan förnya min bekantskap med Traddles,
som hälsade mig med mycken hjärtlighet, under det att Uriah vred och slingrade sig med en så närgången
tillfredsställelse och ödmjukhet, att jag haft lust att kasta honom öfver balustraden.

Traddles och jag skildes åt vid bordet, ty vi hade fått plats vid två motsatta hörn, han i glansen af en rötd
sammetsdam, jag i skuggan af Hamlets458

moster. Middagen räckte mycket länge, och samtalet rörde sig kring aristokrati och blod. Mrs. Waterbrook sade
oss (upprepade gånger, att om hon var svag för något, så var det för blod.

v.. Det föreföll mig vid flera tillfällen, att vi skulle haft roligare, tom vi inte varit fullt så gentila. Vi voro så
ytterligt gentila, att vi voro inskränkta till ett mycket trångt område. En mr. och mrs. Gul-pidge, af hvilka
åtminstone den förre i andra hand hade något att skaffa med den engelska bankens juridiska afdelning ,voro
bland gästerna. Och engelska banken jämte finansdepartementet gjorde oss lika exklusiva som själfva
hoftidningen. Till råga på olyckan led Hamlets moster af den inom familjen rådande egenheten att tala för sig
själf och höll små fristående monologer öfver hvart ämne, som bragtes å bane. Dessa voro visserligen ganska
fåtaliga, men som vi alltid återkommo till bio d, hade hon ett lika vidsträckt fält för abstrakta spekulationer som
själfva systersonen.

Man hade kunnat tro att sällskapet bestått af idel människoätare, en så blodig färg antog- konversationen.

»Jag tillstår, att jag delar mrs. Waterbrooks åsikt», sade mr. Waterbrook och satte vinglaset för ögat. »Mycket
annat kan vara bra i sitt slag, men jag föredrar blod.»



»Det finns ingenting», anmärkte Hamlets moster, »som så tilltalar ~mig. Det finns ingenting, som till den grad
framställer le beau idéal af — af allt möjligt, om jag så får uttrycka mig. Det finns några lågsinnade själar — inte
många, vill jag hoppas, men det finns några — som föredraga att ligga i stoftet för hvad jag kallar afgudar.
Riktiga afgudar! Meriter, intelligens och annat sådant. Men allt dylikt är ju någonting så sväfvande. Blod är
däremot inte det. Näsan röjer blodet. Det märkes ock på hakan, man känner genast igen det. 'Där ha vi det I Det
är blod P säga vi. Vi lägga fingret på det. Deit kan aldrig betviflas.»459

Den smilande herrn med de klena benen, som fört ned Agnes, gjorde enligt min tanke det mest afgörande
inlägget i diskussionen.

»Åh, för tusan», sade denne herre och' sände en idiotisk blick kring bordet, »inte kunna vi reda oss utan blod, det
veta vi väl. Blod måste vi ha, det veta vi väl. Det händer väl att åtskilliga unga män af blod kanske blifvit litet på
efterkälken med afseende på uppfostran och uppförande, och de komjma på afvägar och ställa till ledsamheter för
sig och andra med mera — men, ta mig tusan, är det inte ändå ett nöje att veta, att de ha blod i sig. Själf vill jag
hellre bli kullslagen af en man af blod än upphjälpt af en ofrälse.»

Detta uttalande, som på ett koncist sätt sammanfattade hela frågan, vann det största bifall och ådrog sin
framförare mycken uppmärksamhet tills damerna lämnade oss. Därefter iakttog jag, att mr. Gulpidge och mr.
Henry Spiker, som förut varit på främmande fot, ingingo en defensivallians mot oss, den gemensamma fienden,
ioch underhöllo ett hemlighetsfullt samtal öfver bordet, till vårt förgörande och nederlag.

»Den där affären angående första förbindelse?! på fyra tusen fem hundra pund tog inte den riktning man väntat,
Spiker»,, sade mr. Gulpidge.

»Menar ni hertigens af A ?» sade mr. Spiker.

»Grefvens af B.» sade mr. Gulpidge.

Mr. Spiker höjde ögonbrynen och såg bekymrad ut.

»Då frågan hähsköts till lörd — jag säger inte hans namh», sade mr. Gulpidge och hejdade sig.

»Jag förstår», sade mr. Spiker, »N.»

Mr. Gulpidge nickade dystert — »då frågan hän-sköts till honom, svarade han: 'Pengar eller ingen, eftergift. V

»Bevara mig väl!» sade mr. Spiker.

»'Pengar eller ingen eftergift'», upprepade mr. Gulpidge med fasthet. »Den andra i ordningen — ni förstår mig?»

»K», sade mr. Spiker med en mörk blick.4öo

»— K. nekade då, alldeles bestämdt att skrifva under. Han hade enkom för den saken blifvit hämtad från
Newmarket, mei* han nekade afgjordt att göra det.»

Mr. Spiker vax så intresserad, att han satt som förstenad!

»Så står saken i denna stund», sade mr. Gul-pidge och kastade sig tillbaka mot ryggstödet. »Vår vän Waterbrook
torde ursäkta, om jag underlåter att förklara mig närmare på grund af de stora intressen det här gäller.»

Mr. Waterbrook var, så föreföll det mig, blott alltför lycklig att sådana intressen och sådana namn ens antyddes
vid hans bord. Han antog en min af dystert samförstånd — fastan jag visst inte tror, att han visste mera om saken
än jag gjorde — och gillade fullkomligt den diskretion som iakttagits. Sedan mr. Spiker mottagit ett sådant
förtroende, kände han naturligtvis behof af att äfven i sin ordning gifva sin vän ett förtroende, och det nyss
anförda samtalet efterföljdes nu af ett annat, under hvilket det var mr. Gulpidges tur att bli öfverraskad, och så
kom ett tredje, då turen åter var mr. Spikers — och så vidare i oändlighet. Vi stackars utomstående varelser
kände oss hela tiden nedtyngda af de väldiga intressen som afhandlades,, och vår värd betraktade oss med
stolthet, såsom offer för en hälsosam bäfvan och häpnad.

Jag blef förtjust då jag fick komma upp till Agnes, sitta och prata med henne i en vrå och presentera Traddles,



som var blyg, men mycket treflig och lika godlynt nu som förr. Som han var tvungen att gå tidigt, på grund af att
han följande dag skulle resa bort på en månade fick jag inte på långt när tala med honom så mycket som jag
velat, men vi utbytte adresser och lofvade oss nöjet att åter träffas, så fort han kom tillbaka till staden. Det
intresserade honom storligen att höra, att jag umgicks med Steerforth, och han talade om denne med så mycken
värme, att jag bad honom, säga Agnes hvad han tänkte om461

honom. Men då han gjorde detta, såg Agnes bara på mig, och då ingen annan än jag märkte det, skakade hon
sakta på hufvudet.

Som ja,g antog, att hon just inte kunde känna sig hemmastadd med de människor, hos hvilka hon nu, vistades,
gladde det mig nästan att höra, att hon skulle resa därifrån om några dagar, ehuru det kostade på mig att så snart
åter nödgas skiljas från henne. Af denna anledning stannade jag kvar tills gästerna gått. Att tala med henne och
höra henne sjunga var för mig en så angenäm påminnelse om mitt lyckliga lif i det allvarliga gamla hus, som hon
så förskönat, att jag kunnat stanna där halfva natten; men som jag icke hade någon förevändning att dröja där,
sedan alla ljusen i mr. Waterbrooks umgänge för dagen blifvit släckta, tog jag, ehuru ogärna, afsked. Mer än
någonsin kände jag då, att Agnes var min goda ängel, och om jag, då jag tänkte på henne, tyckte att hennes ljufva
anlete och lugna leende lyste ned på mig som från någon högt öfver mig stående, änglalik varelse, så var det väl
ingenting ondt i det.

Jag sade nyss, att alla gästerna gått, men jag borde ha undantagit Uriah, ty han upphörde aldrig att förfölja oss.
Han kom tätt efter mig, då jag gick utför trappan. Han var tätt invid mig, då jag lämnade huset, långsamt
inpassande sina benrangels-fingrar i ett par anskrämliga och än mera lång-fingriga handskar.

Det var inte för att jag eftersträfvade Uriahs sällskap, utan för att jag erinrade mig Agnes* bönj, som jag bad
honom komma hem till mig och dricka en kopp kaffe.

»Åh, för all del, master Copperfield — ursäkta, iag menar mister Copperfield, men det andra faller sig så
naturligt», svarade han, »inte skall ni ålägga er något tvång genom att be en så ringa person till er.»

»Jag gör det inte af tvång», sade jag. »Vill ni komma ?»4.2

»Nog vore det mycket angenämt», sade Uria!? och vred sig.

»Nå, så kom då!» sade jag.

Jag kunde inte låta bli att bemöta honom litet kbrt, men han tycktes ej taga det illa. Vi togo närmaste vägen och
växlade ej många ord. Han var så ödmjuk i förhållande till de där anskrämliga handskarna, att han inte fått dem
på sig än, knappt gjort några framsteg med deras pådragning, då vi kommo fram.

Jag ledde honom uppför de mörka trapporna^ på det han icke skulle stöta hufvudet emot någonting, och jag
försäkrar, att hans kalla, fuktiga händ kändes så gr|odlik i män, att jag frestades att släppa den] loch springia ifrån
hjonom. Agnes och gästfriheten! togo dock öfverväldet, och jag ledde honom till min härd. Då jag tändt ljusen,
föll han i en ödmjuk hänryckning öfver -det rum, som uppenbarades för honom, och när jag sedan värmde upp
kaffet i den anspråkslösa bleckpanna, hvari mrs. Crupp fann för godt att koka det — antagligen af det skäl, att
pannan icke var efsedd för kaffe utan för rakvatten, Och för att en dyrbar patenterad kaffekokare stod och rostade
i skafferiet — visade han så mycken rörelse, att jag med nöje hade skållat honom.

»Nej, vet ni, master Copperfield — jag menar mister Copperfield», sade Uriah, »aldrig hade jag väl tänkt mig, att
ni skulle passa upp på mig! Men pä både ett och annat sätt händer det mig så mycket som jag aldrig kunnat vänta
mig, jag som är så ringa, att det är som regnade det välsignelse öfver mitt hufvud. Ni har väl, kan jag tro, hört
något om förändringen i mina utsikter, master Copperfield — ursäkta, mister Copperfield?»

Då han satt där i min soffa, med de magra knäna stödjande kaffekoppen och med hatt och handskar bredvid sig
på golfvet, medan han rörde och rörde i koppen och, utan att tyckas se mig, mot mig vände sina skugglösa röda
ögon, som sågo ut som hade de svedt bort ögonhåren, samt, på sätt jag463



förut beskrifvit, blinkade med näsborrarna, under det att ormlika buktningar krökte hans kropp från hakan till
stöflarna, fick jag klart för mig, att jag fann honom vedervärdig. Jag fann det mycket motbjudande att ha honom
till gäst, ty jag var ung då och ovan att förställa mig.

»Ni har väl, kan jag tro, hört något om förändringen i mina utsikter, master Copperfield — ursäkta, mister
Copperfield?» anmärkte Uriah.

»Ja», svarade jag, »jag har hört litet.»

»Jag kunde väl tro, att miss Agnes hade reda på det!» återtog han lugnt »Det gläder mig att få veta, att miss
Agnes har reda på det. Tack', tack', master — mister Copperfield!»

Jag var färdig att kasta stöfvelknekten på honom — den stod till hands på spiselmatten — för att han narrat mig
att röja någonting, om än så obetydligt, angående Agnes. Men jag bara fortfor att dricka mitt kaffe. 1 i 1

»En sådan profet ni visat er vara, mister Copperfield!» fortfor Uriah. »Kors i alla dagar, en sådan profet ni visat
er vara! Minns ni inte, att ni en dag sade till mig, att jag kanske komme att ingå som kompanjon i mr. Wickfields
affär, och att det skulle bli Wickfield & Heep med tiden ? Ni har kanske glömt det, men den som är ringa, master
Copperfield, gömmer sådana ord som dyrbara skatter.»

»Nog minns jag, att jag talade om det», sade jag, »fastän jag visst inte ansåg det troligt då.»

»Hvem skulle väl ha ansett det troligt, mister Copperfield!» utbrast Uriah med hänförelse. »Inte gjorde jag det
själf, det vet jag. Jag minns att jag med min egen mun sade, att jag var alltför ringa. Så ansåg jag mig verkligen,
det försäkrar jag.»

Han satt med det där mejslade grinet i ansiktet och stirrade in i elden, då jag såg på honom.

»Men äfven de allra ringaste personer, master Copperfield», återtog han efter en stund, »kunna bli verktyg i det
godas tjänst. Det gläder mig, att jag varit ett sådant verktyg till det goda för mr. Wick-464

field, och att jag ytterligare skall kunna bli det. O, hvilken hederlig man han är, mister Copperfield, men hvad
han varit oförsiktig!»

»Det iär ledsamt att höra det», sade jag och kunde icke hindra mig att tillägga, »i alla afseeenden.»

»Just det, mister Copperfield», svarade Uriah. »I alla afseenden. Framför allt miss Agnes! Ni, mister
Copperfield, kommer nog inte ihåg era egna vältaliga uttryck, men nog minns jag, att ni en gång sade, att alla
måste beundra henne, och att jag tackade er för det I Ni har väl glömt det eller hur, master Copperfield ?»

»Nej», svarade jag kort.

»O, hvad det gläder mig, att ni inte glömt det!» utbrast Uriah. »Tänk, att ni skulle vara den som först tände
ärelystnadens eld i mitt ringa bröst, och att ni inte glömt det! O! — Ursäktar ni, om jag ber att få en kopp kaffe
till?»

Någonting i hans ton, då han talade om ärelystnadens eld, och någonting i den blick han då sände mig, hade
kommit mig att rycka till, som om jag sett honom upplyst af en blixtstråle. Återkallad till besinning af hans med
en helt annan röst framställda begäran, lät jag rakvattenspannan flöda, men jag gjorde det med ejn darrning på
handen, en plötslig känsla af att jag ej var honom vuxen och en bäfvande, misstänksam oro för hvad han skulle
säga härnäst, som säkert icke undgingo hans iakttagelse.

Han sade ingenting alls. Han rörde om sitt kaffe, han läppjade på det, han strök sig sakta om hakan med sin
beniga hand, han såg på elden, han blickade omkring sig i rummet, han flämtade snarare; än log åt mig, han vred
och slingrade sig i aktningsfull underdånighet, han rörde åter omkring kaffet och läppjade åter på det, men
återupptagandet af konversationen öfverlämnade han åt mig.

»Jaså», sade jag till sist, »mr. Wickfield, som ar vard femhundra gånger så mycket som ni — eller jag» — om det
gällt lifvet hade |ag inte kunnat låta bli465



att göra ett litet uppehåll för de två sista orden — »har varit oförsiktig, var det inte så, mr. Heep?»,

»Mycket, mycket oförsiktig, master Copperfield», svarade Uriah med en blygsam suck. »I sanning mycket
oförsiktig! Men vill ni inte vara god och kalla mig Uriah ? Det låter som förr i världen.»

»Låt gå för Uriah då», sade jag, med svårighet utstötande namnet.

»Tack, tack!» gentog han med innerlighet. »Tack, master Copperfield! Det jär som när gamla vindar susa, gamla
klockor brusa, då jag hör er säga Uriah. Förlåt mig. Hvad var det jag talade om?»

»Om mr. Wickfield», upplyste jag.

»Ja visst, så var det», sade Uriah. »Han har varit mycket oförsiktig, master Copperfield. Det är ett ämne, som jag
inte skulle vilja vidröra inför någon varelse utom er. Och till och med inför er vidrör jag det helt lätt — se där
allt! Om någon haft min plats under de sista åren, skulle han ha haft mr. Wickfield — som är en så hederlig man,
mr. Copperfield — han skulle ha haft mr. Wickfield i sitt våld. Under sin tumme», tillade Uriah mycket långsamt
i det han sträckte ut sin rofdjurshand öfver bordet och tryckte sin egen tumme emot det tills bordet och hela
rummel skakade.

Om jag nödgats se honom med sin platta fot trampa på mr. Wickfields nacke, tror jag knappt jag kunnat afsky
honom mera än jag gjorde nu.

»Åh, bevars väfy master Copperfield», fortfor han med en mild röst, som starkt kontrasterade mot tummen, hvars
hårda tryck mot bordet alls icke minskades, »det är inte tu tal om det. Det skulle ha blifvit förluster, vanära, jag
vet inte allt hvad. Mr. Wickfield vet det, han. Jag är det ringa verktyget, som ödmjukt fått tjäna honom, och nu
för han upp mig på en höjd, som jag knappast hoppats att nå. Hvad jag bör känna mig tacksam!» Med ansiktet
fortfarande vändt åt mig då han slutat tala, men utan att se på mig, lyfte han sin knotiga tumme från den punkt,
mot

30 — Dickens, David Copperfield,466

hvilken han tryckt den, och strök den tankfullt öfver sin magra käk, som om han rakat sig.

Jag minns mycket väl hur mitt hjärta slog af harm, då jag såg hans listiga ansikte, på ett särdeles lämpligt sätt
belyst af det röda eldskenet, bereda sig till ett annat samtalsämne.

»Master Copperfield», så började han, — »men kanske hindrar jag er att gå till hvila?»

»Nej, det gör ni inte. Jag lägger mig vanligen sent.»

»Tack, tackj, master Copperfield! Visst har jag, det är sant, höjt mig något från den ringa ställning-jag innehade,
då ni först var så god och tilltalad© mig, men ödmjuk är jag än. jag hoppas jag aldrig skall bli annat än ödmjuk.
Ni måtte väl inte betvifla min ödmjukhet, om jag nu ger er ett litet förtroende. Ni måtte väl inte det, master
Copperfield ?»

»Åh nej», tvingade jag mig att säga.

»Tack, tack!» Han tog upp sin näsduk och började torka insidorna af sina händer. »Miss Agnes, master
Copperfield —»

»Vidare, Uriah!»

»Ack, så roligt att så där oförbehållsamt bli kallad Uriah!» utbrast han och ryckte till som en fisk i konvulsioner.
»Tyckte ni inte hon var bra vacker i kväll, master Copperfield ?»

»Jag tyckte hon var sig lik' som alltid: öfverlägsen hela sin omgifning i alla afseenden», svarade jag.

»O, tack, tack! Hvad det är sant!» sade han. »Jag tackar er så innerligt för det!»

»Åh, för all del»;, sade jag högdraget. »Det finns intet skäl hvarför ni skulle tacka mig.»

»Jo, ser ni, master Copperfield», sade Uriah, »det är just det förtroendet jag ville taga mig friheten att gifva er.



Ringa som jag är» — nu torkade han händerna än ifrigare och. såg ömsevis på dem och på elden — »ringa som
min mor är och ringa som vår torftiga men ärliga boning alltid varit, har jag dock sedan åratal burit miss Agnes'
bild i mitt bröst. — Jag tvekar inte att ge er, master Copperfield, detta för-46 ;

troende, ty mitt hjärta har dragits till er alltsedan det ögonblick, då jag för första gången såg er i ponny-schäsen.
— O, master Copperfield, med hvilken ren kärlek tillber jag inte själfva den mark min Agnes trampar!»

Jag tror, att jag hade en vansinnig tanke på att rycka den rödglödgade eldgaffeln ur elden och ränna den igenom
honom. Den tanken flög ifrån mig som.en kula, affyrad ur en bössa, men Agnes' bild, skymfad af så mycket som
en tanke från detta röd-hufvade odjur, dröjde kvar i mitt sinne då jag såg på honom där han satt på sned, som om
hans usla själ förvridit hans kropp, och den gjorde mig yr i hufvudet. Han tycktes växa och svälla ut för mina
ögon; rummet tycktes uppfylldt af genljuden af hans röst, och en underlig känsla af att allt detta händt förr —
något som nog litet hvar någon gång erfarit — att det passerat på en obestämd tid och att jag visste hvad han
härnäst skulle säga, fick makt med mig.

En i rättan tid gjord iakttagelse af den maktkänsla, som lyste i hans ansikte, bidrog i högre grad än något mitt
bemödande att i min erinring återkalla Agnes' bön i dess fulla styrka. Jag frågade honom med ett sken af lugn,
som jag för en minut sedan skulle ha ansett omöjligt, om han yppat sina känslor för Agnes.

»O nej, master Copperfield!» svarade han. »Nej, för all del, det har jag inte gjort för någon annan än för er. Ni
skall besinna, att det är alldeles nyss jag kommit upp ur min ringa ställning. Jag bygger stora förhoppningar på
att hon skall märka hur nyttig jag är för hennes far, — jag hoppas verkligen att bli honom till mycken nytta,
master Copperfield — hur jag jämnar ut hans steg och' håller honom uppe. Hon är så varmt fäst vid sin far,
master Copperfield — hvilket intagande drag hos en dotter! — och jag tror nog, att hon för hans skull skäll bli
vanlig mot mig.»468

Jag mätte hela djupet af deri skurkens list och förstod hvarför han yppat sin plan.

»Om ni vill vara god och väl bevara min hemlighet, master Copperfield», fortfor han, »och inte på något sätt
mlotarbeta mig, så är jag er mycket tacksam. Inte vill ni ställa till (obehag. Jag vet ju hvilket godt hjärta ni har,
men som ni ej känt mig annat än då jag var i min ringa ställning — min ringaste, vill jag säga, ty ringa och
ödmjuk är jag än — skulle ni omedvetet kunna skada mig hos min Agnes. Ni hör, att jag kallar henne min,
master Copperfield, 'Kronor jag offrade gärna, att min få källa denna tärna', står det i visan. Och jag hoppas få
göra det endera dagen.»

Den kära Agnes! Så kärleksfull och så god, att jag icke ansåg någon värd att äga henne, var det väl möjligt, att
hon skulle bli hustru åt denne eländige!

»Det brådskar inte alls, ser ni, master Copperfield», fortfor Uriah på sitt hala sätt, då jag, uppfylld af denna tanke,
satt och såg på honom. »Min Agnes är ju så ung ännu, och mor och jag få lof att arbeta oss upp först och ordna
både ett och annat, innan det kan gå för sig. Jag har alltså tid att gradvis sätta henne in i mina förhoppningar, när
tillfälle därtill erbjuder sig. Jag är så obeskrifligt tacksam mot er för att jag fått ge er mitt förtroende. Ni kan inte
ana hvilken lättnad det är att veta, att ni förstår hur det ställer sig för oss och att vara säker på — ty inte vill ni
vålla ledsamheter inom familjen? — att ni inte kommer att motarbeta mig.»

Han tog min hand, som jag inte vågade rycka undan, och sedan han gifvit den en fuktig tryckning, såg han på sitt
glåmiga ur.

»Hvad ser jag!» utbrast han. »Klockan är öfver ett. Stunderna glida så hastigt bort under gamla tiders
förtrolighet, master Copperfield. Hon är nära half två.»

Jag svarade, att jag trott, att hon var mer. Inte4D9

för att jag trodde det precis, men min konversationsförmåga var uttömd,

»Så förargligt!» sade han eftertänksamt. »Stället där jag tagit in, ett slags privathotell eller pensionat, master



Copperfield, beläget vid New River Head, är stängdt för två timmar sedan.»

»Det var ledsamt», svarade jag. »Här finns inte mer än en säng, och jag —»

»Tala inte om sängar, master Copperfield!» inföll han alldeles hänryckt och drog upp ena benet. »Men skulle ni
ha någonting emot, om jag lade mig här framför elden ?»

»Stannar ni här», sade jag, »så var god och begagna min säng, och jag lägger mig framför elden.»

Hans sätt att afböja detta anbud var nästan så gällt i sin ytterliga förvåning och ödmjukhet, att det kunnat tränga
till mrs. Crupp, som då antagligen sof i en aflägsen kammare, belägen i jämnhöjd med det lägsta vattenståndet,
där hon vyssjades till ro af knäppningarna från en oefterrättlig klocka, hvilken hon, alltid åberopade, när vi hade
några meningsstrider med afseende på punktlighet, och som alltid befanns gå tre kvarts timme för sent, fastän
den på morgonen blifvit ställd efter de säkraste ur. Som inga af de skäl, jag i min förvirring kunde andraga, hade
minsta förmåga att öfvervinna hans anspråkslöshet och få honom att begagna mitt sofrum, nödgades jag ordna så
godt jag kunde för honom i närheten af brasan. Soffsitsen — som var alldeles för kort för hans skrangliga figur
— soffkuddarna, en filt, bordduken och en ren frukostduk jämte en öfverrock fingo tjäna som säng och täcke,
och för det var han mera än tacksam. Efter att ha lånat honom en nattmössa, som han genast satte på sig och i
hvilken han såg så afskyvärd] ut, att jag aldrig begagnat den sedan, lämnade jag honom åt hvilan.

Den natten glömjmer jag aldrig. Jag glömmer aldrig hur jag vände och kastade mig, hur jag plågade mig med att
tänka på Agnes och det där åbä-ket, hur jag funderade på hvad jag skulle kunna72

göra, hvad jag borde göra, och hur jag kom till det resultatet, att det bästa för hennes frid vore, att jag gjorde
ingenting och teg med hvad jag hört. Om jag somnade och sof några småstunder, såg jag alltid för mig i
drömmen Agnes med sina milda ögon och hennes far pmt betraktande henne, som jag så tofta sett honom göra
det, och deras bönfallande ansiktsuttryck uppfyllde mig med sväfvande farhågor. När jag vaknade och kom ihåg
att Uriah låg i rummet bredvid, plågades jag däraf, som om jag vaken ridits af maran, ja, en dof fruktan smög sig
öfver mig, som om jag fått en demon af det lägre slaget till hyresgäst för natten.

Eldgaffeln spelade också en roll i mina dåsiga tankar, och jag kunde inte komma ifrån den. I ett tillstånd mellan
sömn och vaka tyckte jag, att den ännu var glödhet, att jag ryckt den ur elden och ränt den genom kroppen på
Uriah. Denna föreställning förföljde imig till den grad, fastän jag visste?, att den var en inbillning, att jag till sist
smög mig ut i rummet bredvid och såg på honom. Och där låg han på rygg med benen utsträckta i oändlighet,
gurglande läten utgingo från hans strupe, snörflingar från hans näsa, och munnen stod öppen som en postlucka.
Han var så mycket afsky värdare i verkligheten än i min uppjagade fantasi, att jag sedan drogs till honom af ren
vedervilja och ej kunde låta bli att hvar halftimme gå ut och titta på honom. Den långa, långa natten föreföll mig
alltjämt lika tung och hopplös, och den dystra natthimeln bådade ingen morgon.

Då jag tidigt på morgonen såg honom gå utför trappan, ty lyckligtvis ville han inte stanna till frukosten, var det
som hade natten gått bort i hans person. Då jag sedan begaf mig till Gommons, ålade jag mrs. Crupp alldeles
särskildt att låta fönstren i mitt skrifrum stå öppna, så att det blef riktigt vädradt och luften renad efter hans
besök. 73

KAP. XXVI.

Jag ger mig fången.

Uriah Heep såg jag sedan inte till förrän den dag, då Agnes lämnade staden. Jag gick till diligenskontoret för att
taga afsked af henne och se då hori reste; och där var också han, och han skulle med samma diligens återvända
till Canterbury. Det be-beredde mig någon liten tillfredsställelse att se hans snäf va, kortlifvade, högaxlade
mullbärsfärgade öfverrock uppflugen i sällskap med ett tältliknande paraply på diligenstakets baksäte, då Agnes
naturligtvis satt inuti vagnen, men hvad jag led under mina bemödanden att vara vänlig mot honom, då Agnes
såg oss, förtjänade kanhända den lilla belöningen. Vid diligensfönstret strök han omkring utan ett ögonblicks
afbrott, alldeles som han gjort på middagen,, och likt en väldig roffågel slukade han hvar stafvelse jag sade till



Agnes eller Agnes till mig.

Under det tillstånd af oro, hvari hans afslöjanden framför eldbrasan försatt mig, hade jag mycket tänkt på de ord
Agnes begagnat med afseende på ko nipan is kapet. »Jag gjorde hvad jag hoppas var rätt. Öfvertygad om att det
för pappas sinneslugn var nödvändigt att denna uppoffring gjordes, bönföll jag honom att göra den.» En pinsam
aning om att hon skulle böja sig för och stödja sig vid denna känsla, med afseende på hvilken uppoffring som
helst för hans skull, hade tryckt mig ända sedan dess. Jag visste, hur hon älskade honom. Jag kände hennes h|
ängifna natur. Jag hade af hennes egen mun hört, att hon ansåg sig som den oskyldiga anledningen till hans
förvillelse och att hon till honom stod i en stor skuld, som hon lifligt önskade att betala. Det var472

mig ingen tröst att se hur olik hon var denne afsky-Viärde rödhåring med den mullbärsfärgade öfverrockan, ty
jag kände, att just i denna olikhet dem emellan, i hennes rena, själfforsakande själ och i hans lumpenhet och
låghet låg den största faran. Det lider intet tvifvel, att han hade detta alldeles klart för sig och,, listig som han var,
räknat på det.

Jag var emellertid så säker på, att utsikten till ett sådant offer i fjärran skulle ha förstört Agnes' lycka, och af
hennes sätt förstod jag så väl, att hon själf ännu icke fått syn på det och stod oberörd af dess skugga, att det lika
väl kunnat falla mig in att göra henne något kroppsligt ondt som att varna henne för hvad som hotade. Af denna
anledning skildes vi åt utan förklaring, hon leende viftande sitt farväl från diligensfönstret, hennes onda genius
vridande sig uppe på taket, som om han redan jublat öfver att ha henne i sina klor.

Det dröjde länge innan jag kunde komma ifrån detta mitt sista intryck af dem. När jag fick bref från Agnes, som
talade om att hon lyckligt kommit hem, var jag lika nedstämd som då jag såg henne fara. Hvar gång jag var
tankfullt stämd, trädde detta ämne fram för mig, och min oro fördubblades: då. Det gick nästan ingen natt utan att
jag drömde om det. Det blef till del af mitt lif, lika oskiljaktigt därifrån som hufvudet från kroppen.

Jag hade rikligt tillfälle att dissekera min oro, ty Steerforth var i Oxford, enligt hvad han skref till mig, och när
jag inte var i Commons, var jag för det mesta ensam. Jag tror, att jag vid den tiden hyste en undertryckt misstro
till Steerforth. Jag besvarade hans bref mycket vänskapsfullt, men jag tror, att jag på det hela taget var ganska
nöjd med att han inte just då kunde komma till London. Jag anar, att sanningen var den, att jag nu rönte Agnes*
inflytande ostördt af hans åsyn, och att detta inflytande gjorde sig så mycket mera gällande som hon hade så stor
del i mina tankar och intressen.

Emellertid gledo dagarna och veckorna undan.473

Jag fick anställning hos Spenlow & Jorkins. Förutom hyran och åtskilligt därmed i sammanhang stående uppbar
jag nittio pund om året af min tant. Mina rum togos för minst ett år till, och fastän jag fortfarande fann dem dystra
då det började bli mörkt och tyckte, att kvällarna voro långa, kunde jag nu med jämnmod finna mig i tråkigheten
och trösta mig med kaffe — en dryck, som jag måtte ha förtärt såtals under denna del af min tillvaro. Vid den
tiden gjorde jag också tre upptäckter: först upptäckte jag, att mrs. Crupp var martyr för en sjukdom som hette
»spatsmer» och vanligen åtföljdes af en näsinflammation, som måste behandlas med pepparmynta; för det andra
att några egendomliga temperaturförhållanden i mitt skafferi kommo konjaksbuteljerna att spricka; för det tredje,
att jag var ensam i världen och mycket begifven på att föreviga denna omständighet i fragment af engelsk
versbyggnad.

Inga fester ägde rum den, dag jag blef inskrifven, jag bjöd bara biträdena på kontoret på smörgåsar och sherry
och gick ensam på teatern då det blef afton. Jag gick och såg »Främlingen», som en slags Doctor*s Commons-
pjäs och blef så uppskakad, att jag knappt kände igen mig i spegeln då jag kom hem. Mr. Spenlow anmärkte den
dagen efter slutad uppgörelse oss emellan, att han gärna velat se mig hemma hos sig i Norwood för att fira det
högtidliga tillfället, men att diet var litet breda i huset med anledning af att han väntade sin dotter, som afslutat
sin uppfostran i Paris. Han antydde, att sedan hon kommit hem, hoppades han få nöjet att taga emot mig som
gäst. Jag visste, att han var änkling med en enda dotter pch uttryckte min tacksamhet.

Mr. Spenlow höll ord. En eller ett par veckor därefter påminde han mig om mitt löfte och sade, att om jag ville



vara så god och komma dit ner öfver nästa söndag och stanna till måndagen, skulle det bereda honom mycket
nöje. Naturligtvis svarade jag, att så god skulle jag vara. Jag skulle åka med honom i hans vagn, och han skulle
föra mig tillbaka.474

Då dagen kom, var till och med min nattsäck ett föremål för de aflönade biträdenas vördnad, ty för dem var huset
i Norwood ett heligt mysterium. En af dem meddelade mig, att han hört, att mr. Spenlow alltid åt på silfver eller
på äkta porslin, en annan antydde, att där dracks det champagne lika fritt som öl på andra ställen. Den gamle
bokhållaren i peruken, hvars namn var Tiffey^ hade i affärsärenden varit där åtskilliga gånger under loppet af sin
bana och vid ett tillfälle hade han till och med kommit in i frukostrummet. Han beskref det som ett gemak af den
mest öfverdådiga lyx och sade, att han där druckit ett slags brun ostindisk sherry; af så dyrbar beskaffenhet, att
den kom en att blinka.

Den dagen förehade vi i konsistorium ett uppskjutet mål angående exkommunicerandet af en bagare, som på en
stämma vägrat betala sina gatu-läggningsumgälder — och som handlingarna enligt min beräkning voro dubbelt
så långa som Robinson Crusæ, var det sent innan vi slutade. Emellertidj fingo vi honom exkommunicerad på sex
veckor och dömd till höga böter. Sedan följdes bagarens proctor och domaren och båda parternas advokater, som
voro släkt allesammans, ut från staden, och mr. Spenlow och jag begåfvo oss af i hans vagn.

Vagnen — en fäet ön — var särdeles vacker; hästarna böjde på hälsen och lyfte hofvarna, som) om de vetat, att
de hörde ihop med Doctor's Commons. I Commons rådde ganska mycken täflan med afseende på pomp och ståt,
och det hade att uppvisa några särdeles utsökta ekipager just då, ehuru jag alltid ansett och alltid kommer att
anse, att den artikel, om hvilken största täflan rådde, var stärkelse, som användes af proctorerna så mycket som
det stod i mänsklig makt att uthärda.

Vi voro mycket gemytliga på vägen till Norwood, och mr. Spenlow gaf mig en och annan vink med afseende på
mitt yrke. Han sade, att det var det finaste yrke i världen och att det på inga villkor fick förblandas med en
solicitors eller vanlig sak-475

förares yrke. Det var någonting helt annat, oändligt mycket mera exklusivt, mindre mekaniskt, mera inbringande.
Vi .togo sakerna lättare i Commons än de kunde tagas någon annorstädes, och detta, så sade han, gaf oss en
undantagsställning, gjorde oss till en privilegierad klass. Han sade, att det var omöjligt att dölja den oangenäma
sanningen, att vi förnämligast anlitades af dessa solicitors, men han lät mig förstå, att de voro af en helt annan, en
underlägsen, ras, som hvarje proctor med anspråk såg ned på.

Jag frågade mr. Spenlow hvilka mål han ansåg som de bästa i vårt yrke. Han svarade, att ett öfverklagadt
testamente, som rörde ett litet nätt gods om trettio eller fyrtio tusen punds värde, kanske var det bäßta af alla. I ett
sådant mål, sade han, kunde man inte allenast ha god förtjänst på att bestrida motpartens påstående på hvarje
stadium af processens fortgång och samla hela berg af vittnesmål under förhören och motförhören — att inte tala
om vädjandet till den kollegiala öfverrätten och öfverhuset; men som kostnaderna med tämligen stor säkerhet till
sist komme att gäldas af godset, skötte sig båda parterna med lif och kraft — det gjorde ju ingenting, om det gick
till pengar. Och så började han att utößa sig i beröm öfver Commons. Hvad han mest beundrade i Commons,
sade han, var dess sammanhållning. Det var det mest läjnpligt organiserade ställe i världen. Det var inbegreppet
af allt som var trefligt. Allt var så förenkladt. Ett mål om äktenskapsskilnad eller återbärandet af uppburna medel
drogs inför konsistorium. Godt och väl. Det pröfvades af konsistorium. Man gjorde det till ett litet sällskapsspel,
som man roade sig med när man hade tid. Men antag, att man inte blef nöjd med konsistorie utslag, hvad gjorde
man då ? Då vädjade man till öfverkonsistorium. Hvad är det för något ? Samma rätt, samma rum, samma skrank
och samma jurister, men en annan domare, ty där kunde konsistoriedomaren hvilken sessionsdag som helst föra
talan som advokat. Och nu började sällskapsspelet på ny räkning. Men det476

händer, att man inte heller här blef nöjd. Godt och väl. Hvad gjorde man då? Jo, man gick till den kollegiala
öfverrätten. Hur var den sammansatt? Jo, af ecklesiastika ombud, som utgjordes af de advokater, som ingenting
haft att göra utan bara sett på hur sällskapsspelet spelats vid de båda föregående rätterna, som sett hur korten
blandats, kuperats och spelats ut och som talat med alla spelarne om det och nu kommo med friska krafter att som



domare afgöra saken till allas belåtenhet. Missnöj dt folk talade nog om korruption i Commons, snikenhet i
Commons och nödvändigheten af att reformera Commons, sade till sist mr. Spenlow mycket högtidligt; men när
en bushel hvete stått högst i pris, hade man haft mest att göra i Commons, och med handen på hjärtat skulle man
kunna ropa till hela världen: »Rör vid Commons, och landet går under!»

Till allt detta lyssnade jag uppmärksamt, och fastän jag tillstår, att jag hade mina tvifvel om att landet stod i så
stor förbindelse hos Commons som mr. Spenlow påstod, böjde jag mig aktningsfullt för hans åsikt. Det där om
priset å hvete per bushel öfversteg min fattningsgåfva, det erkände jag villigt, och det tycktes ha afgjort frågan.
Än i denna stund har jag inte kommit på det klara med hvetebusheln. Lifvet igenom har den dykt upp i
sammanhang med alla möjliga ämnen och tillintetgjort mig. Jag vet ännu inte riktigt hvad den har med mig att
göra eller hvad rätt den har att förkrossa mig vid så många olika tillfällen; mien närhelst jag får se min gamle vän
busheln framknuffas — ty så presenteras den alltid — ger jag saken förlorad.

Detta är en afvikelse. Inte var jag den som ville röra vid Commons och bereda landets undergång. Genom min
tystnad uttryckte jag pliktskyldigast mitt bifall till det jag hört af den mig i ålder och kunskaper öfverlägsna
mannen, och vi talade om »Främlingen» och den dramatiska konsten och hästarna, tills vi stannade utanför mr.
Spenlows port.

Till mr. Spenlows hus hörde en vacker trädgård,477

och fastän det visst inte var bästa årstiden att se en trädgård, var denna så väl hållen, att jag blef alldeles förtjust.
Där fanns en härlig gräsplan och trädgrupper samt långa gångar, som jag nätt och jämnt skönjde i mörkret, med
hvalf af flätverk, som under den varma årstiden täcktes af blommor och slingerväxter. »Här brukar väl miss
Spenlow promenera i ensamheten», tänkte jag. »O, så vackert!»

Vi gingo in i den rikt upplysta byggningen, i hallen, där det fanns en mängd hattar, mössor, öfver-rockar, pläder,
handskar, ridspön och promenadkäppar. »Hvar är Dora?» sade mr. Spenlow till betjänten. »Dora!» tänkte jag.
»Hvilket vackert namn!»

Vi gingo in i närmaste rum — antagligen just det där frukostrummet, minnesvärdt genom den bruna ostindiska
sherryn — och jag hörde någon säga: »Mr. Copperfield, min dotter Dora och min dotter Doras förtrogna
väninna!» Säkert var det mr. Spen-lows röst, men jag kände inte igen den och brydde mig inte om hvems den var.
Allt gick på ett ögonblick. Jag hade mött mitt öde. Jag var fången, jag var slaf. Jag älskade Dora Spenlow till
galenskap.

För mig var hon någonting öfvermänskligt. Hon var en fé, en sylfid, ja, jag vet inte hvad — någonting som ännu
ingen skådat, allt hvad man kunde önska att få se. Jag sjönk ögonblickligen i en afgrund| af kärlek. Det var »ej ett
ögonblicks tvekan vid branten, intet nedskådande i djupet, ingen återblick på det förflutna; jag hade hufvudstupa
störtat ned, innan jag haft nog besinning att säga ett ord till henne.

»Jag», anmärkte en välbekant röst då jag bugade mig och frammumlade några ord, »har träffat mr. Copperfield
förr.»

Den som talat var icke Dora. Nej, det var den förtrogna väninnan, och den förtrogna väninnan var miss
Murdstone!

Jag tror just inte jag blef mycket förvånad. Så vidt jag kan minnas, hade jag ej i behåll någon, förmåga att bli det.
I hela den materiella världen478

existerade ingenting nämnvärdt att förvåna sig öfver utom Dora Spenlow. Jag sade: »God dag, miss Murdstone.
Jag hoppas ni mår väl». Hon svarade: »Mycket väl». Jag sade: »Hur står det till med mr. Murdstone?» Hon
svarade: »Jo tack, min bror mår alldeles präktigt.»

Mr. Spenlow, som antagligen blifvit öfverraskad af att vi kände hvarandra, lade då in ett ord.

»Det gläder mig», sade han, »att ni, Copperfield, och miss Murdstone redan äro bekanta.»



»Mr. Copperfield och jag», sade miss Murdstone med mycket lugn, »äro litet släkt. Förr ha vi varit tillsammans.
Han var barn då, och omständigheterna ha skilt oss åt. Jag skulle inte ha kant igen honom.»

Jag sade, att jag skulle känt igen henne, hvar vi än träffats, och det var nog sant.

»Miss Murdstone har varit så god och antagit plats — om jag så får uttrycka mig — som min dotter Doras
förtrogna väninna», sade mr. Spenlow till mig. »Som min dotter Dora olyckligtvis förlorat sin mor, har miss
Murdstone lofvat att bli hennes sällskap øch beskydd.»

Den tanken flög igenom mitt hufvud, att miss Murdstone i likhet med det instrument man kallat »lifskyddare»
eller »mandödare»*) icke så mycket lämpade sig till beskydd som till anfall. Men som jag blott hade flyktiga
tankar för allt annat än Dora, såg jag strax därefter på henne och trodde mig finna af hennes täckt otåliga min, att
hon inte var böjd att visa sig synnerligt förtrolig mot sitt sällskap och beskydd. I detsamma ringde det, och mr.
Spenlow förklarade, att det var första middagsringningen, samt förde mig till mitt rum för att jag skulle göra mig
färdig till middagen.

Tanken på att kläda mig eller göra hvad annat som helst, då jag var så förälskad, föreföll mig riktigt löjlig. Jag
kunde bara sätta mig ned framför elden, bita i min nattsäcksnyckel och tänka på den

* Mankiller.479

bedårande, barnsliga, klarögda, förtjusande Dora. Hvilken figur hon hade, hvilket ansikte, hvilket behagligt,
växlande-, tjusande sätt!

Klockan ringde så snart andra gången, att jag blott hann kasta på mig kläderna i stället för att göra den
omsorgsfulla toalett, som under sådana förhållanden varit Önsklig, och så gick jag ned. Där voro andra gäster.
Dora talade med en gammal gråhårsman. Hur grå han än var, och fastän han själf sade, att han var farfarsfar, var
jag vildt svartsjuk på honom.

I hvilket sinnestillstånd var jag ej försatt! Jag var svartsjuk' på alla. Det var nästan outhärdligt, att någon skulle
känna mr. Spenlow närmare än hvad jag gjorde. Det var en ren tortyr att höra dem tala om tilldragelser, som jag
ej varit med om. När en mycket vänlig man med glänsande skalligt hufvud frågade mig från andra sidan
middagsbordet, om det var första gången jag sett stället, var jag färdig att utkräfva den grymmaste hämnd på
honom.

Jag minns inte hvilka som vore dar utom Dora. Jag har ingen aning om hvad vi fingo till middagen utom Dora.
Mitt intryck är, att Dora var min middag, och jag lät en mängd rätter gå mig förbi orörda. Jag satt bredvid henne.
Jag talade med henne. Hon hade den mest intagande lilla röst, det gladastq lilla skratt, det angenämaste^ mest
förtrollande lilla sätt, som någonsin lagt en stackars yngling i slafve-riets bojor. I det hela var hon verkligen litet
minia-tyrartad. Så mycket dyrbarare just för det, tänkte jag.

Då hon lämnade rummet med miss Murdstoné — några andra damer funnos ej i sällskapet — föll jag i en vaken
dröm, som endast stördes af den grymma fruktan för att miss Murdstone skulle förtala mig för Dora. Den vänlige
mannen med det glänsande hufvudet berättade mig en lång historia, som visst angick trädgårdsskötsel. Jag tyckte,
att han några gånger sade »min trädgårdsmästare». Jag tycktes ägna honom den största uppmärksamhet, men hela
tiden vandrade jag i Edens lustgård tillsåmmans med Dora.4&o

Mina farhågor att ha blifvit baktalad inför henne, som var min allt behärskande kärleks föremål, väcktes ånyo när
jag kom in i salongen och märkte hur bister och stel miss Murdstone såg ut. Men jag befriades från dem på ett
oväntadt sätt.

»David Copperfield», sade miss Murdstone och vinkade mig till sig i ett fönster. »Ett ord!»

Jag var nu på tu man hand med miss Murdstone.

»David Copperfield», sade miss Murdstone. »Jag går inte närmare in på familjeförhållandena. De äro inte något
lockande ämne.»



»Långt därifrån, madame», svarade jag. >

»Långt därifrån», instämde miss Murdstone. »Jag vill inte upplifva minnet af gamla missförstånd och för-
närmelser. Jag har blifvit förolämpad af en person — å mitt köns vägnar kostar det på mig att säga, att hon var en
kvinna — och hon kan inte nämnas utan förakt och vämjelse. Det är därför bäst att inte nämna henne alls.»

Jag kände mig mycket uppbragt för min tants rakning, men jag sade, att det var nog bäst att icke nämna henne,
om miss Murdstone ville vara af den godheten. Jag kunde icke höra henne nämnas akt-ningslöst, tillade jag utan
att uttrycka min åsikt i någon bestämdare ton.

Miss Murdstone tillslöt ögonen och böjde spotskt på sitt hufvud. Sedan öppnade hon långsamt ögonen och
återtog:

»David Copperfield, jag ämnar icke fördölja det faktum, att jag i er barndom hyste en ofördelaktig* åsikt om er.
Möjligen var den oriktig, möjligen har ni upphört att rättfärdiga den. Den frågan kunna vi lämna därhän. Jag
tillhör en familj, som efter hvad jag tror utmärker sig för en viss fasthet, och jag är icke ett omständigheternas
eller växlingarnas barn. Jag har måhända min åsikt om er, ni har måhända er om mig.»

I min ordning böjde jag på hufvudet.

»Men», sade miss Murdstone, »det är icke nödvän-481

digt, att dessa åsikter drabba samman här. Under förhandenvarande omständigheter är det i alla afseenden bäst,
att de icke göra det. Som lifvets växlingar åter fört oss samman och torde göra det äfven vid andra tillfällen, så
föreslår jag, att vi här råkas som helt obetydligt bekanta. Familjeförhållanden kunna ju utgöra ett tillräckligt skäl
för att vi mötas på den foten, och det är alldeles onödigt att någondera af oss inlåter sig på omdömen om den
andra. Håller ni med mig om detta?»

»Miss Murdstone», svarade jag!, »jag anser, att ni och mr. Murdstone behandlat mig mycket grymt och visade er
mycket hårda mot min mor. Det står jag vid så länge jag lefver. Men jag går fullkomligt in på ert förslag.»

Miss Murdstone tillslöt återigen ögonen och böjde på hufvudet. Efter att nätt och jämnt ha vidrört min hands
utsida med sina kalla, hårda fingerspetsar gick hon ifrån mig, ordnande de små bojorna kring handlederna och
halsen. Det tycktes vara alldeles samma garnityr i alldeles samma tillstånd som då jag såg henne sist. De där
bojorna påminde mig med hänsyn till miss Murdstones karaktär om bojorna öfver en fängelsedörr, som för alla
utomstående betraktare antyda, hvad som är att vänta därinnanför.

Det enda jag vet om den öfriga delen af aftonen är, att jag hörde mitt hjärtas härskarinna sjunga förtrollande
ballader på franska språket, som i allmänhet gingo ut på att hvad som än hände, var det bäst att dansa, tralala,
tralala, och att hon ackompanjerade sig på ett öfverjordiskt instrument, som liknade en gitarr. Att jag förlorade
mig i en salig yra. Att jag vägrade att intaga förfriskningar. Att min själ särskildt ryggade tillbaka för punsch.
Att, då miss Murdstone sedan tog vård om henne och förde bort henne, hon log och räckte mig sin förtjusande
hand. Att jag uppfångade en skymt af min bild i spegeln och såg fullkomligt fånig och idiotisk ut. Att jag gick
och lade mig i den mest sentimentala sinnesstämning och steg upp litet virrig i hufvudet,

31, — Dickens, Davia Copperfield.482

Det var en vacker morgon ocli ganska tidigt, så att jag beslöt mig för att taga en promenad i en af de där hvälfda
alléerna och njuta af min kärlek genom att tänka på henne. I hallen stötte jag på hennes lilla hund, som kallades
Jip — en förkortning af Gipsy. Jag närmade mig honom med ömhet, ty jag älskade till och med honom, men han
visade mig alla tänderna, kröp under en stol bara för att morra, och ville ej veta af den allra minsta förtrolighet.

Trädgården var kall och ödslig. Jag vandrade omkring där, undrande hvilka väl mina lyckokänslor skulle vara,
om jag blef förlofvad med detta älskade underverk. Hvad giftermål och förmögenhet och allt sådant angick, tror
jag, att jag var nästan lika oskyldig och lika litet beräknande då som när jag älskade lilla Em'ly. Att få rättighet att
kalla henne Dora, att skrifva till henne, omhulda och dyrka henne, att ha skäl att tro, att hon tänkte på mig, äfven



då hon var med andra, syntes mig höjden af mänsklig ärelystnad — nog var det höjden af min, det är säkert. Det
är inte tu tal om att jag var en smäktande ung narr, men öfver det hela låg i alla fall en hjärtats renhet, som
hindrar mig att med förakt tänka på det, hur mycket jag än må skratta däråt.

Jag hade inte gått där länge innan jag, då jag vände om ett hörn, mötte henne. Jag känner än en kåre genomila
mig från hufvud till fot, då jag i minnet viker om det hornet, och pennan darrar i min hand.

»Ni — ni ar —• tidigt ute, miss Spenlow», sade jag.

»Det är så tråkigt hemma», svarade hon, »och miss Murdstone är så orimlig. Hon pratar så mycket dumheter om
att luften måste bli kylslagen, innan jag går ut. Kylslagen!» — Hon skrattade, och hvad det lät melodiskt ! — »På
söndagsmorgnarna spelar jag ju inte öfver, och något får jag väl lof att göra. Jag sade därför till pappa i går kväll,
att jag måste gå ut. För öfrigt är det den friskaste och klaraste stunden på hela dagen, tycker inte ni det ?»4§3

Jag tog mod till mig och sade — ej utan att stamma — att nu fann jag morgonen klar, fastä|n den för en minut
sedan föreföll mig mycket mulen.

»Skall det vara en artighet», frågade Dora, »eller menar ni, att väderleken förändrats ?»

Jag stammade värre än förut, då jag svarade^; att någon artighet var det inte, utan rena sanningeen, fastän jag ej
blifvit varse något omslag i väderleken. Jag tillade blygt, för att hon riktigt skulle förstå mleningen, att jag syftat
på mina egna känslor.

Jag hade aldrig sett sådana lockar — det var ju inte underligt, ty några sådana lockar hade aldrig funnits — som:
dem hon skakade fram för att dölja sin rodnad. Och hvad halmhatten med de blåa banden beträffar, som satt
ofvanpå lockarna, hur lycklig hade jag ej skattat mig, om jag fått hänga upp den som en trofé i mitt rum vid
Buckingham Street!

»Ni är nyss hemkommen från Paris», sade jag.

»Ja», sade hon. »Har ni någonsin varit där?»

»Nej.»

»Då hoppas jag, att ni snart reser dit. Ni skulle tycka så mycket om det.»

Den djupaste ångest tecknade sig i mitt ansikte. Att hon hoppades, att jag skulle resa dit, att hon, ansåg det
möjligt, att jag kunde göra det var outhärdligt. Jag föraktade Paris; jag föraktade hela Frankrike. Jag svarade, att
ingenting i världen skulle kunna förmå mig att lämna England under nuvarande förhållanden, absolut ingenting.
Kort sagdt, hon skakade åter sina lockar, och i detsamma kom den lilla hunden springande på gången och
räddade situationen. Hon tog upp honom, slöt honom i sina armar och — o ve! — smekte honom, men han
skällde ändå. Hon ville inte låta mig röra honom, då jag försökte det, och då smällde hon honom. Det ökade
betydligt mina lidanden att se de små slag hön till straff gaf honom ofvanför trubbnosen, under det att han
blinkade med ögonen och slickade hennes hand, alltjämt sakta morrande som en liten kontrabas. Till sist blef han
lugn, och det var väl inte underligt, då484

hon stödde sin gropiga haka mot hans hufvud. Och så skulle vi gå och se på ett af växthusen.

»Inte är ni väl mycket god vän med miss Murdstone?» sade Dora. »Lilla sötnos!»

— De båda sista orden voro ställda till hunden. O, att de gällt mig!

»Nej», svarade jag, »det är jag visst inte.»

»Hon är bra tråkig», sade Dora och sköt ut sin lilla mun. »Jag förstår inte hvad pappa tänkte på, då han valde en
så odräglig människa till sällskap åt mig. Jag behöfver väl ingen beskyddarinna. Jag försvarar mig nog själf.
Dessutom kan Jip försvara mig mycket bättre än miss Murdstone — är det inte så, lilla älskade Jip?»

Han blinkade bara helt likgiltigt, då hon kysste hans klotrunda hufvud.



»Pappa kallar henne min vän och förtrogna, men det är hon visst inte — inte är hon det, Jip? Vi ämna inte ge vårt
förtroende åt så där vresigt folk, Jip och jag. Vi ge vårt förtroende åt hvem vi behaga och välja oss vänner själfva
i stället för att låta andra göra det. Är det inte så, Jip?»

Jip svarade med ett förnöjdt ljud, ej olikt te-pannans sjudande. Hvad mig beträffar, smidde hvarje hennes ord en
ny länk till de fjättrar, som höllo mig fången.

»Det är allt hårdt att vi, för att vi inte ha en snäll mamma, ska ha en sådan där butter, dyster gammal fröken som
miss Murdstone efter oss öfverallt — är det inte det, Jip? Men vi bry oss inte om henne, Jip. Vi ge henne inte
vårt förtroende, och vi ska ha roligt ändå, trots henne, och vi ska reta henne och förtreta henne — ska vi inte det,
Jip?»

Hade hon hållit på en stund till, tror jag, att jag fallit på knä på sandgången med fara att få repor på knäna och bli
körd på porten. Men till all lycka var det inte långt till växthuset — nu voro vi där!

Det innehöll en verklig exposition af vackra ge-ranier. Vi gingo långsamt framåt och beskådade dem, och ofta
stannade Dora för att beundra än en, än en46 ;

annan blomma, och jag stannade och beundrade samma blommor som Dora, och Dora skrattade och lyfte lekfullt
upp den lilla hunden för att låta honom lukta på dem, och om inte vi alla tre voro försatta i ett sagoland, så nog
vet jag, att jag var det. Doften af ett geraniumblad försätter mig än i dag i ett tillstånd af halft komisk, halft
allvarsam förvåning öfver den förändring jag så hastigt undergått, och jag tycker mig se en halmhatt med blåa
band, en massa lockar och en liten hund, som lyftes upp af två spensliga armar mot en sluttande; vägg af
blommor och gröna blad.

Miss Murdstone hade varit ute och sökt efter oss. Hon fann oss här och räckte Dora sin motbjudande kind, hvars
skrynklor voro fulla af puder. Och så drog hon Doras arm under sin och marscherade i begrafningstakt in med
oss till frukosten.

Huru många koppar te jag drack för att Dora slog i dem, vet jag inte, men nog minns jag, att jag satt och sväljde
te tills hela mitt nervsystem gått öfver bord, i händelse jag haft något sådant den tiden. Kort därefter gingo vi i
kyrkan. Miss Murdstone satt mellan Dora och mig i bänken, men jag hörde henne sjunga, och hela församlingen
dunstade bort. Så hölls predikan — naturligtvis om Dora — och jag fruktar, att det är allt hvad jag minns af
gudstjänsten.

Vi hade en stillsam dag. Intet främmande, en promenad, familjemiddag klockan fyra, och på aftonen bläddrade
vi i böcker och sågo på gravyrer, under det att miss Murdstone satt med en postilla framför sig och med ögat på
oss, träget vaktande. Föga anade mr. Spenlow, då han efter middagen satt midt emot mig med en näsduk kastad
öfver hufvudet, hur innerligt jag i fantasien omfamnade honom som hans blifvande svärson. Föga anade han, då
jag på kvällen tog godnatt af honom, att han nyss gifvit mig sitt samtycke till min förlofning med Dora (och att
jag nedkallade välsignelser öfver hans hufvud.486

Vi begåfvo oss af tidigt på morgonen, ty vi hade ett bärgningsmål före i amiralitetsrätten. Målet kräfde en ganska
grundlig insikt i hela navigationsläran, och som man inte kunde vänta, att vi i Commons skulle vara mycket
bevandrade i den, hade domaren anmodat två gamla lärare vid lotsverket att af barmhärtighet komma och hjälpa
honom. Dora var emellertid uppe vid frukosten och serverade teet, och jag hade det vemodiga nöjet att taga af
mig hatten för henne i vagnen, då h|on stod i förstudörren med Jip i sina armar.

Hur underlig föreföll mig inte amiralitetsrätten den dagen; hur virrigt uppfattade jag inte det mål som
behandlades; hur såg jag inte namnet »Dora» ristadt på bladet af den lilla silfveråran, som låg på bordet som
sinnebild af den höga domstolen! Då till sist mr. Spenlow åkte hem utan mig — jag hade närt en vanvettig
förhoppning om att han skulle bedja mig följa med äfven i dag — kände jag det som om jag själf varit en sjöman,
och som om det fartyg jag tillhörde seglat af och lämnat mig kvar på en obebodd p. Men jag vill ej söka beskrifva
mina känslor. Om iden där dåsiga gamla domsalen kunde vakna upp och i synlig form framställa de drömmar jag
där drömt om Dora, skulle den yppa sanningen.



Jag menar inte bara den dagens drömmar' utan många följande |dagars, den ena veckan efter den andra, den ena
rättsterminen efter den andra. Jag gick dit, icke för att lyssna till förhandlingarna utan för att tänka på Dora.
Ägnade jag någonsin en tanke jåt målen, under |det att de släpade sig fram inför mjig, så var det bara för att vid
äktenskapsmålen — med Dora i sinnet — förundra mig öfver att gift folk kunde vara annat än lyckliga och att
vid arfsprocesserna fnndera på hvad jag, i händelse de omtvistade pengarna tillfallit mig, omedelbart skulle ha
tagit för mått och steg med afseende på Dora. Under första veckan af min förälskelse köpte jag mig fyra
magnifika västar — inte för min egen skull, hvad brydde jag mig om västarna, utan för Doras — började be-487

gagna halmfärgade glacéhandskar ute på gatorna och lade grunden till alla de liktornar, som sedan plågat mig.
Om de stöflar jag då begagnade kunde skaffas fram och jämföras med mina fötters naturliga storlek, skulle de på
ett mycket rörande sätt ådagalägga mitt hjärtas tillstånd.

Men hur mycket jag än pinade mig genom denna hyllningsgärd åt Dora, gick jag dock dagligen flera mil i hopp
att få se henne. Och inte endast på Norwood Road var jag en lika känd företeelse som brefbäraren där i distriktet,
äfven i London vandrade jag omkring. Jag genomströfvade de gator, där de bästa bodarna för damartiklar lågo,
jag irrade som en orolig ande omkring i ba5arbyggnaden och flanerade fram och åter i Parken, långt sedan jag
var alldeles uttröttad. Med långa mellanskof hände det, att jag någon gång fick se henne. Kanske såg jag hennes
handskbeklädda hand vifta genom ett vagns-fönster, kanske mötte jag henne och promenerade ett litet stycke med
henne och miss Murdstone, talade med henne. I senare fallet var jag alltid efteråt djupt olycklig för att jag icke
sagt något i sak, eller för att inte hon hade någon aning om vidden af min hängifvenhet, eller för att hon inte alls
brydde sig om mig. Ständigt gick jag och hoppades på ännu en bjudning hem till mr. Spenlow, det är lätt att
förstå, men ständigt missräknade jag mig, ty någon sådan hördes icke af.

Mrs. Crupp måtte ha varit en skarpsinnig kvinna, ty innan min kärlek blifvit många veckor gammal och innan jag
i bref till Agnes haft mod att säga någonting tydligare än att jag varit i mr. Spenlows hus och att »hans familj
bestod af en enda dotter», hade mrs. Crupp redan upptäckt min hemlighet. En afton, idå jag var särdeles
nedstämd, kom hon upp till mig], ansatt af den där åkomman jag redan nämnt, och frågade, om jag möjligen ville
vara god och låna henne litet kardemummatinktur försatt med rabarber och kryddad med sju droppar
nejlikessens, som var bästa medlet mot hennes sjukdom. Skulle så vara,488

att jag inte hade den sortens tinktur hemma/ bad hon att få litet konjak, som var det näst bästa botemedlet. Det
ismakade visserligen inte så bra som det andra, men det var bra det också. Som jag aldrig hört talas om den förra
medicinen och hade den andra i skrubben, gaf jag mrs. Crupp ett glas af denna, hvilket hon, som bevis på att hon
icke tänkte göra något olämpligt bruk däraf, genast började tömma.

»Friskt mod, sir», sade mrs. Crupp, »det gör mig ondt att se er så där, jag är själf mor.»

Jag fattade inte riktigt tillämpningen af ordet själf i den sista anmärkningen, men jag log så vänligt jag kunde mot
mrs. Crupp.

»Blif inte ond, sir», sade mrs. Crupp, »men jag vet nog hvad som fattas er. Det är en ung dam med i spelet.»

»Mrs. Crupp?» utbrast jag och rodnade.

»Men var vid godt mod, sir!» sade mrs. Crupp och nickade uppmuntrande. »Det är inte värdt att vara ledsen. Om
inte hon ler emot er, så finns det väl andra, s|orn göra det. Ni är en ung herre af den sorten, som flickorna tycka
om, mr. Copperfull, och ni måste lära er inse ert värde, sir.»

Mrs. Crupp kallade mig alltid mr. Copperfull, för det första för att jag inte hette det och för det andra för att hon
troligen helt omedvetet anlitade; mnemoniken och tänkte på en full kopparpanna.

»Hvarför tror ni, att det är en ung dam med i spelet, mrs. Crupp?» frågade jag.

»Mr. Copperfull», sade mrs. Crupp med mycken känsla, »jag är själf mor.»

Det dröjde litet innan mrs. Crupp kunde göra någonting annat än lägga handen på sitt nankinsbröst och genom



läppjande på medicinen söka motverka förnyade attacker af sitt onda. Till sist talade hon åter.

»När den här lokalen förhyrdes åt er af er kära tant, mr. Copperfull», sade mrs. Crupp, »gjorde jag den
anmärkningen, att jag nu fått någon att omhulda.489

Gud ske lof, sa' jag, nu har jag fått någon att omhulda! — Ni hvarken äter eller dricker tillräckligt, sir.»

»Är det därpå ni stöder er förmodan, mrs. Crupp/» frågade jag.

»Sir», sade mrs. Crupp i en ton, som nästan var sträng, »jag har passat upp på flera unga herrar än er. En ung
herre kan vara alltför noga om sin klädsel, eller hän kan vara alltför vårdslös. Han kan borsta sig i håret för
mycket och för litet. Han kan begagna för stora stöflar, och han kan begagna för små. Det beror på hur den unga
herrn ursprungligen är anlagd. Men till hvilken af alla dessa ytterligheter han går, är det en ung dam med i
spelet.»

Mrs. Crupp skakade på hufvudet med så mycken öfvertygelse, att jag kände att det inte var värdt att göra några
invändningar.

»Jag tänker nu på den där herrn, som dog här före er», sade mrs. Crupp, »han blef kär — i er* värdshusflicka —
och lät genast ta in sina västar, fastän han var alldeles uppsvälld af att han drack.»

»Mrs. Crupp», sade jag, »jag får be er vara god och inte sammanställa den unga damen i min kasus med en
värdshusflicka eller något i den vägen.»

»Mr. Gopperfull», svarade mrs. Crupp, »jag är själf mor och aktar mig för det. Jag ber om ursäkt, sir, om jag
besvärat er. Jag tränger mig inte in, där jag inte är välkommen. Men ni, mr. Gopperfull, är en ung herre, och jag
ger er det rådet att krya upp er, vara vid godt mod och kanna ert värde. Om ni kunde förströ er på något sätt»,
sade mrs. Crupp, »om ni kunde roa er med att slå käglor till exempel, tror jag det skulle vara uppfriskande för er
och göra er godt.»

Efter dessa ord och låtsande sig vara likgiltig för konjaken, som redan var urdrucken, tackade mig mrs. Crupp
med en majestätisk nigning och lämnade rummet. Då hennes gestalt försvann i tamburens dunkel, föreföll det
mig verkligen som om hon tagit sig en något otillbörlig frihet, då hon gaf mig det där92

rådet, men på samma gång kände jag mig belåten att ha fått det — det var ett ord till den vise och en maning till
framtida försiktighet, då det gällde att bevara en hemlighet.

KAP. XXVII.

Tommy Traddles.

Kanhända var det till följd af mrs. Crupps råd, kanhända också för att ordet käglor förde mina tankar på
Traddles, som jag dagen därpå fick det infallet att söka upp Traddles. Den tid han skulle vara borta var för länge
sedan utlupen, och han bodde vid en liten gata nära veterinärinstitutet i Camden Town, som, enligt hvad en af
våra bokhållare från denna stadsdel sade mig, förnämligast beboddes af herrar studerande, som köpte lefvande
åsnor, på hvilka de experimenterade i sina rum. Sedan jag af sagda bokhållare fått anvisningar att leta mig fram
genom dessa akademiska hinder, begaf jag mig samma eftermiddag på besök till min skolkamrat.

Jag fann gatan mindre angenäm än jag för Traddles' skull kunnat optiska. Invånarne i husen tycktes ha för vana
att kasta ut genom fönstren alla de småsaker, som de icke behöfde, hvilket hade till följd att stenläggningen blef
hal och smutsig samt att det såg skräpigt ut på grund af de många kålbladen. Af-skrädet var för resten icke
uteslutande af vegetabilisk natur, ty under det jag letade efter husnumret såg jag en sko, en tillknycklid
stekpanna, en svart hatt och ett paraply på olika upplösningsstadier.

Platsens hela atmosfär påminde mig ovillkorligen om den tid, då jag bodde hos mr. och mrs. Mi- 92

rådet, men på samma gång kände jag mig belåten att ha fått det — det var ett ord till den vise och en maning till
framtida försiktighet, då det gällde att bevara en hemlighet.



KAP. XXVII.

Tommy Traddles.

Kanhända var det till följd af mrs. Crupps råd, kanhända också för att ordet käglor förde mina tankar på
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genom dessa akademiska hinder, begaf jag mig samma eftermiddag på besök till min skolkamrat.

Jag fann gatan mindre angenäm än jag för Traddles' skull kunnat optiska. Invånarne i husen tycktes ha för vana
att kasta ut genom fönstren alla de småsaker, som de icke behöfde, hvilket hade till följd att stenläggningen blef
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uteslutande af vegetabilisk natur, ty under det jag letade efter husnumret såg jag en sko, en tillknycklid
stekpanna, en svart hatt och ett paraply på olika upplösningsstadier.

Platsens hela atmosfär påminde mig ovillkorligen om den tid, då jag bodde hos mr. och mrs. Mi-93

cawber. En obeskriflig prägel af urblekt elegans, som låg öfver Idet hus jag sökte och gjorde det olikt alla de
andra husen vid gatan —fastän de alla voro byggda efter samma enformiga mönster och sågo ut som en okunnig
pojkes första försök att rita hus, kort sagdt voro särdeles otympliga — påminde mig än ytterligare ..om! mr. och
mrs. Micawber. Jag råkade komma fram till porten, just som den, öppnades för aftonmjölksförsäljaren, och nu
blef jag än kraftigare påmind tom, mr. och mrs. Micawber.

»Hör nu», sade mjölkförsäljaren till en mycket ungdomlig tjänstflicka, »hur går det med min lilla räkning?» 'i fi

»Åh, herrn säger, att den skall han snart betala», svarade flickan.

»För se», sade den andre, som om han inte fått något svar, ochj, efter hvad jag kunde förstå, talande mera till
uppbyggelse för någon inne i byggningen än till flickan — ett intryck som förstärktes af att han glodde inåt
korridoren, »för se den där lilla räkningen har nu varit löpande så länge, att jag börjar tro, att den löper sin kos
och aldrig låter höra af sig. Men; se det ämnar jag inte tåla, det skall jag säga er!» förklarade mjölkförsäljaren,
alltjämt ställande sitt tal inåt huset och tittande åt korridoren.

Att mannen skulle handla med en sä mild vara som mjölk var en oegentlighet af det mest skriande slaget. Hans
beteende skulle ha förefallit brutalt till och med om han varit slaktare eller händlat med spritvaror.

Den ungdomliga tjänstflickans röst blef svag och otydlig, men att döma af läpparnas rörelse slöt jag mig till att
hon upprepade sin försäkran, att räkningen snart skulle bli betald.

»Nu skall ni få höra något», sade mannen i det han för första gången stadigt såg på henne och tog henne under
hakan. »Tycker ni om mjölk?»

»Ja, nog gör jag det», svarade hon.

»Godt», sade mjölkförsäljaren, »då ska ni inte få någon i morgon. Inte en droppe får ni i morgon.»492

Jag tyckte, att det lugnade henne att hon åtminstone fick litet i dag. Sedan mannen hotfullt skakat på hufvudet åt
henne, släppte han hennes haka, tog af locket på sin flaska och hällde den vanliga kvantiteten i familjekrukan.
Och så gick han till huset bredvid och uppgaf sitt häftiga rop vid nästa dörr.

»Bor mr. Traddles här ?» frågade jag då.

En hemlighetsfull röst längst bort i gången svarade ja, och den ungdomliga tjänstflickan upprepade detta svar.

»Är han hemma?» frågade jag.

Äter afgafs ett jakande svar af den hemlighetsfulla rösten, åter upprepades det af tjänstflickan. Jag steg då på och
gick enligt tjänstflickans anvisning uppför trappan, medveten om att då jag passerade dörren till gårdsrummet,



bevakades jag af ett hemlighetsfullt öga, troligen tillhörigt den hemlighetsfulla röstens ägare.

Då jag kbm uppför trappan — det var ett tvåvåningshus — stod Traddles ute i förstugan och tog emot mig. Han
var förtjust att träffa mig och hälsade mig hjärtligt välkommen till sitt lilla rum. Det låg åt gatan till och var
mycket ordentligt ehuru sparsamt möbleradt. Jag såg, att detta rum var hans enda, ty där fanns en liggsoffa, och
skoborstar och blanksmörja hade han förvarade på den öfversta bokhyllan bakom ett lexikon. Hans bord var
betäckt med papper, loch han hade mycket brådtom — arbetade iklädd en gammal röck. Jag såg inte på
någonting, så vidt jag vet, men då jag satte mig ned, såg jag ändå allt, intill afbildningen af en kyrka på hans
porslinsbläckhorn — äfven denna förmåga hade uppdrivits under de gamla Micawberdagarna. Åtskilliga sinnrika
anordningar hade han träffat för att dölja sin byrå och skodonshyllan, rakspegeln och annat mera, och jag lade
särskildt märke till det, emedan det vittnade om samma Traddles, som brukade af kartong förfärdiga modeller till
elefantbon att lägga flu-493

gor i och att trösta sig för misshandel medelst de minnesvärda konstverk jag så ofta omnämnt.

I ett hörn af rummet stod någonting, som var mycket prydligt öfvertäckt med en hvit duk. Hvad det var, kunde
jag ej utfundera.

»Traddles», sade jag och tryckte åter hans händ sedan jag satt mig ned, »hvad det gläder mig att se dig.»

»Och det gläder också mig att se dig, Copperfield», svarade han. »Det var en stor fröjd. Det var just för att jag
blef så glad då jag träffade dig på Ely Place och visste, att du också tyckte det var roligt att träffa mig, som jag
gaf dig min adress här i stället för kontorsadressen.»

»Jaså, du har affärslokal?» sade jag.

»Jag har fjärdedelen af ett rum och en korridor samt fjärdedelen af en skrifvare», svarade Traddles. »Tre andra ha
slagit sig tillsammans med mig om en lokal, för att det skall se affärsmässigt ut, och vi dela också bokhållaren på
fyra. Mig kostar han en half krona i veckan.»

Hans uppriktiga karaktär och goda lynne jämte något af hans gamla otur tycktes le emot mig i det leende,
hvarmed han afgaf sin förklaring.

»Det är visst inte af något slags fåfänga», sade han, »som jag inte brukar lämna den här adressen. Det är bara för
deras skull, som besöka mig och som kanske skulle finna det otrefligt att gå hit. Hvad mig själf beträffar, så
arbetar jag mig fram genom svårigheter, och det vore löjligt att söka förneka det.»

»Du idkar studier för advokatyrket, hörde jag mr. Waterbrook säga», anmärkte jag.

»Jaha», sade Traddles och gnuggade sakta händerna, »jag idkar studier för advokatyrket. Saken är den, att jag
efter ett tämligen långt uppskof åter tog itu med det på allvar. Det är tämligen länge sedan jag blef inskrifven,
men det var ganska kno-gigt att få ihop de hundra punden, det var verkligen ganska knogit», sade Traddles och
grinade till, somi om man dragit ut en tand på honom.494

»Vet du, Traddles», sade jag, »hvad som ovillkorligen faller mig i minnet, då jag sitter här och ser på dig?»

»Nej», sade hän. j

»Den där himmelsblå dräkten du brukade begagna.» : i i ! n i | f :N |j

»Ja visst, ja!» sade Traddles och skrattade. »Minns du hvad den var trång i ärmarna och benen? Lustigt, inte
sant? Det var lyckliga tider det där!»

»Jag tillstår, att vår skolmästare utan skada för någion kunnat göra dem lyckligare för oss», sade jag.

»Det iär möjligt», sade Traddles. »Men muntert hade vi i alla fall. Kommer du ihåg kvällarna i sof-rummet?
Minns du våra små supéer där? Och alla de historier du berättade? Ha, ha, ha! Och minns du när jag fick smörj
för att jag grät för mr. Mells skull ? Gamle Creakle! Det vore roligt att äfven få återse honom!»

»Han bar sig åt som ett odjur mot dig, Traddles», utbrast jag harmset, ty hans goda humör kom mig att känna det



som om det varit i går han fått stryk.

»Tyckte du det?» sade Traddles. »Åh ja, det kan väl hända. Men nu är det öfver för länge sedan. Gamle
Creakle!»

»Det var ju en din farbror, som drog försorg om din uppfostran?» sade jag.

»Ja, visst var det det», sade Traddles, »och det var till honom jag alltid skulle skrifva och aldrig skref. Ha, ha, ha!
Ja, jag hade en farbror då. Han dog kort efter sedan jag börjat skolan.»

»Gjorde han det ?»

»Ja. Han hade varit klädeshandlare och1 slutat med affären, och han hade bestämt mig till sin arfvinge. Men han
tyckte inte om mig, sedan jag vuxit upp.»

»Det menar du väl inte ?» inföll jag. Han hade sagt det så lugnt, att jag inbillat mig att han menat något annat.

»Jo, kära Copperfield, visst metiar jag det», svarade Traddles. »Det var ju mycket ledsamt, men han495

tyckte inte alls om mig. Han påstod, att jag inte blifvit sådan han hoppats, och så gifte han sig med sin
hushållerska.»

»Och hvad gjorde du då?» frågade jag.

»Jag gjorde ingenting särskildt», sade Traddles. »Jag bodde hos dem i af valet an på, att hän skulle skaffa mig
någon plats, men så slog hans gikt sig olyckligtvis på magen — och så dog han, och hon gifte om sig med en ung
karl, och ingen drog försorg om mig.»

»Fick du då ingenting alls, kära Traddles?» frågade jag.

»Jo, för all del», sade Traddles. »Jag fick femtio pund. Till något visst yrke hade jag inte blifvit uppfostrad, och
jag visste verkligen inte, hvar jag skulle göra af mig. Emellertid började jag att med tillhjälp af sonen till en jurist
— minns du inte Yawler i Salem House, han som hade näsan på sned ?»

Nej. Han hade inte varit där på min tid. Då sutto allas näsor rätt.

»Det är detsamma», sade Traddles. »Jag började att med hans hjälp afskrifva juridiska handlingar. Men det
inbringade inte mycket, så att jag öfvergick1 till att sammanfatta mål åt dem och göra utdrag och annat i den
vägen. För ser du, Copperfield, jag är ganska ihärdig och trägen, och jag hade lärt mig att göra sådant där klart
och redigt. Det ena med det andra ledde mig på den tanken att skrifva in mig som juris studerande, och därmed
strök allt hvad jag hade öfver af de femtio punden. Yawler rekommenderade mig emellertid hos ett par andra
advokatfirmor -— en af dem mr. Waterbrooks — och jag fick rätt många uppdrag. Dessutom hade jag den
lyckan att bli bekant med en förläggare, som höll på att ge ut ett konversationslexikon, och han gaf mig arbete —
i denna stund» — han kastade en blick på bordet — »håller jag på att arbeta åt honom. Jag kompilerar inte illa,
Copperfield», sade Traddles, som hela tiden bibehållit ett uttryck' af glad tillit, »men jag saknar
uppfinningsförmåga, jag har inte ett uns däraf.496

Det har väl aldrig funnits en ung man med mindre originalitet än jag.»

Som Traddles tycktes vänta, att jag skulle medgifva detta som någonting alldeles själfklart, nickade jag, och han
fortfor med samma sprudlande tålamod — må uttrycket förlåtas mig! — som förut.

»Och jag lyckades så småningom genom att inte lefva högt att till sist skrapa ihop de hundra punden», sade
Traddles, »och nu äro de, Gud ske lof, betalda, fastän» — åter grinade Traddles, som om de ryckt ut ännu en
tand på honom — »fastän nog var det knogigt. Jag lefver fortfarande på det slags arbete jag nyss beskrifvit, och
endera dagen hoppas jag träda i förbindelse med någon tidning, och då vore, snart sagdt, min lycka gjord. Du är
dig så fullkomligt lik, Copperfield, och ditt ansikte lyser så vänligt, att det är riktigt roligt att se dig, därför vill
jag ingenting dölja för dig, utan med detsamma säga dig, att jag är förlofvad.»

Förlofvad! O, Dora!



»Hon är prästdotter», sade Traddles, »dotter till en vice pastor nere i Devonshire, och han har tio döttrar. Ja, just
det!» Han såg nämligen, att min blick gått till landskapet på bläckhornet. »Där har du kyrkan. Du går ut genom
den där grinden och tar af till vänster», han lät fingret glida utefter skrif-tyget, »och just där jag nu håller pennan
står byggningen, med långsidan åt kyrkan.»

Det dröjde en stund, innan jag riktigt kunde uppfatta den förtjusning, hvarmed han inlät sig på dessa detaljer, ty
mina själf viska tankar sysslade just då med en planritning af mr. Spenlows hus och trädgård.

»Hon är en sådan söt flicka», sade Traddles, »litet äldre än jag, men den allra sötaste flicka! Jag sade dig ju, att
jag ämnade begifva mig från staden? Det var dit jag begaf mig. Jag gick dit och jag gick tillbaka igen, och jag
hade förtjusande roligt. Vår förlofning blir nog tämligen långvarig, men vårt motto är 'Vänta och hoppas V Det
säga vi alltid till hvarandra. 'Vänta, och hoppas!' Det. upprepa497

vi ständigt. Och vet du, Copperfield, hon skulle kunna vänta på mig tills hon blef sextio år gammal — ja, hur
länge som helst.»

Traddles reste sig upp från sin stol ochf lade med ett segerstolt leende sin hand på den hvita duken, jag förut
observerat.

»Detta oaktadt», sade han, »ha vi redan börjat draga litet till boet. Det får gå så småningom, men nog ha vi
börjat. Se här», sade han helt stolt och drog varsamt undan duken, »ha vi redan två bohags-artiklar. Blomkrukan
med sin ställning har hon själf köpt. Man ställer den i förmaksfönstret», sade Traddles och tog ett steg baklänges
för att beundra effekten, »med en krukväxt i, och den pryder sin plats. Det här lilla bordet med den runda
marmorskifvan, som håller två fot och tio tum i omkrets, har j a g köpt. Om man vill lägga ifrån sig en bok, eller
om någon kommer för att hälsa på herrn eller frun i huset och vill ställa ifrån sig tekoppen, så är det bra att ha!»
sade Traddles. »Det är särdeles godt arbete — stadigt som berg.»

Jag prisade båda föremålen på det högsta, och Traddles bredde duken öfver dem, lika varsamt som han lyft af
den.

»Mycket är det just inte att möblera med», sade han, »men det är alltid något Dukar och örngåttsvar och annat i
den vägen oroar mig mest, Copperfield. Så är det också med kökskärlen — ljusstakar, grytor och sådana där
nödvändighetsartiklar gå till pengar. Men Vänta och hoppas P heter det. Och jag försäkrar dig, att hon är den
sötaste flicka i världen.»

»Det är jag öfvertygad om», sade jag.

»Under väntetiden», sade Traddles och satte sig åter, »reder jag mig så godt jag kan. Och nu slut med detta prat
om mig själf. Jag vill bara tillägga, att jag förtjänar inte mycket, men depenserar inte heller mycket. Vanligen
intar jag mina måltider med dem, som bo på nedre bottnen. Jag trifs väl med dem. Både mr. och mrs. Micawber
ha sett sig om i världen och äro mycket underhållande.» 32. — Dickens, David Copperfield.498

»Min bästa Traddles!» utbrast jag ifrigt. »Hvilka menar du ?»

Traddles såg på mig, som om han undrat hvad jag menade.

»Mr. och mrs. Micawber!» upprepade jag. »Dem känner jag mycket väl.»

En särdeles läglig dubbelknackning på porten, mig välbekant sedan gammalt vid Windsor Terrace, och
karakteristisk för mr. Micawber, skingrade alla tvifvel om, att de voro mina gamla vänner. Jag bad Traddles
anmoda sin värd att komma upp, hvilket Traddles också gjorde, lutad öfver balustraden,, och mr. Micawber, sig
fullkomligt lik i tätt åtsittande ben-kläder, promenadkäpp, och skjortkragar jämte lornjett, allt oförändradt, steg in
i rummet, med en gentil och ungdomlig hållning.

»Jag ber om ursäkt, mr. Traddles», sade mr. Micawber med sin gamla rullning på rösten, i det han afbröt ett sakta
gnolande på en visa. »Jag hade mig inte bekant, att någon för detta etablissemang främmande individ trädt in i er
helgedom.»



Mr. Micawber gjorde en lätt bugning för mig och drog upp sina skjortkragar.

»Hur står det till, mr. Micawber?» sade jag.

»Sir», sade mr. Micawber, »ni är ofantligt artig. Jag befinner mig i s t a t u q u o.»

»Och era barn, mr. Micawber?»

»Sir», sade mr. Micawber, »det är mig en sann förnöjelse att kunna säga, att äfven de njuta af hälsans gåfva.»

Under detta replikskifte hade mr. Micawber inte haft en aning om hvem jag var, fastän vi stodo ansikte mot
ansikte. Men då han nu såg mig le, granskade han mera uppmärksamt mina anletsdrag, ryggade tillbaka och
utbrast:

»Är det möjligt! Har jag det nöjet att återse Copperfield!» och så skakade han med största innerlighet båda mina
händer.

»O himmel, mr. Traddles!» sade mr. Micawber. »Hur märkvärdigt att finna er bekant med min ung-499

domsvän, min sällskapsbroder från förflutna dagar! Min söta vän!» ropade han öfver balustraden till mrs.
Micawber, under det att Traddles — icke utan skäl — såg litet häpen ut öfver hans sätt att beskrifva mig. »Här
uppe i mr. Traddles våning är det en herre, som han mycket önskar att få precentera för dig, min ängel!»

Mr. Micawber kom genast in igen och skakade åter hand med mig.

»Och hur mår er gode vän doktorn, Copperfield?» sade mr. Micawber. »Och hela kretsen i Canterbury för
öfrigt?»

»Jag har idel goda underrättelser att ge er om dem», sade jag.

»Gläder mig ofantligt att höra», sade mr. Micawber. »Det var i Canterbury vi träffades sist. För att uttrycka mig
bildligt, var det i skuggan af den religiösa byggnad, som Chauser besjungit och som i forna dagar varit målet för
pilgrimer, kommande från de mest aflägsna — kort sagt», sade mr. Micawber, »det var alldeles i närheten af
domkyrkan.»

Jag svarade, att det så var. Mr. Micawber fortfor att låta sin svada floda, dock icke, så syntes det mig, utan att i
sitt ansikte visa tecken till förlägenhet öfver vissa ljud, kommande från rummet bredvid, ty idet var nog mrs.
Micawber, som där tvättade sig om 'händerna och brådskande drog ut och sköt in byrålådorna.

»Ni finner oss här, Copperfield», sade mr. Micawber med ena Ögat på Traddles, »etablerade i en enkel och
anspråkslös stil, men ni vet nog, att jag under min banas fortgång öfvervunnit svårigheter och besegrat hinder. Ni
är icke främmande för det faktum, att det i mitt lif gifvits perioder, då det varit nödvändigt att jag gjort en paus,
tills vissa motsedda tilldragelser yppat sig, då det varit nödvändigt, att jag tagit några steg baklänges för att göra
mig färdig för hvad jag utan förmätenhet dristar kalla — språnget. Den innevarande stunden är ett sådant
betydelsefullt stadium i min tillvaro. Ni finner mig re-5°°

tirerande före språnget, och jag har all anledning att tro, att ett väldigt hopp inom kort blir resultatet.»

Jag gaf till känna min glädje häröfver, då mrs. Micawber kom in — litet sjaskigare än förr, så syntes hon
åtminstone för min ovana blick, men ändå litet putsad för tillfället, och med ett par bruna handskar på sig.

»Min söta vän», sade mr. Micawber, i det han ledde henne till mig, »här är en herre vid namn Copperfield, som
önskar förnya sin bekantskap med dig.»

Det visade sig, att det varit bättre om han något förberedt detta tillkännagifvande, ty mrs. Micawber, som var i ett
ömtåligt hälsotillstånd, öfverväldigades till den grad däraf och blef så illamående, att mr. Micawber under den
lifligaste oro nödgades springa ned till vattentunnan på bakgården och hämta en skål vatten för att därmed svalka
hennes panna. Snart nog kryade hon emellartid upp sig och var riktigt glad att återse mig. Vi sutto och språkades
vid en halftimme, och jag frågade henne efter tvillingarna, som, efter hvad hon sade, blifvit »ena riktiga
baddare», och efter master och miss Micawber, som hon beskref som »verkliga jättar», dock utan att förevisa



dem. M 1 i

Mr. Micawber var mycket angelägen att jag skulle stanna till middagen. Jag hade kanske gjort det, om jag i eke i
mrs. Micawbers ögon trott mig skönja en viss ängslan och ovisshet, angående det kalla köttets till-räckligbet. Jag
skyllde följaktligen på ett föregående löfte, och då jag märkte, att mrs. Micawber genast erfor en viss lättnad,
motstod jag alla vidare övertalningsförsök.

Men jag sade Traddles och mr. och mrs. Micawber, att jag bestämdt inte ville ga, förrän de utsatt en dag, då de
skulle komma och äta middag hos mig. De arbeten Traddles åtagit sig att utföra, gjorde det nödvändigt att låta
det anstå litet, men till sist kommo vi öfverens om en dag, som passade oss alla, och jag tog afsked och gick.

Under förevändning att visa mig en närmare väg*5oi

än den jag begagnat for att komma dit, följde mig mr. Micawber till gathörnet. Hans egentliga afsikt var, det
upplyste han mig om, att i förtroende säga några ord till en gammal vän.

»Min bästa Copperfield», sade mr. Micawber, »jag behöfver knappt säga er, att det under nuvarande förhållanden
är en obeskriflig tröst att under vårt tak hysa en själ, lik den som utstrålar — om jag så får uttrycka mig — som
utstrålar från er vän Traddles. När man har till närmaste granne en tvätters ka, som i sitt förmaksfönster bjuder ut
knäck till salu, och en polisbetjänt tvärs öfver gatan, kan ni väl tänka er, att hans sällskap är som en tröstens källa
för mig och mrs. Micawber. Jag, min bäste Copperfield, säljer nu spannmål i kommission. Det är just inte
särdeles inbringande — med andra ord, det lönar sig inte — och några ekonomiska ledsamheter af tillfällig natur
ha blifvit följden. Det är dock med stor glädje jag kan säga er, att jag har all anledning förmoda, att någonting
med det snaraste skall yppa sig — i hvilken riktning har jag ej rättighet att tala om —, som, jag hoppas det, skall
göra det möjligt att betrygga så väl min egen framtid som er vän Traddles', för hvilken jag hyser ett uppriktigt
intresse. Ni blir kanhända inte öfverraskad, om jag säger er, att mrs. Micawber är i ett hälsotillstånd, som icke
gör det så alldeles osannolikt, att en tillökning förestår i antalet af de kärlekspanter — kort sagdt, att vi få ett barn
till. Mrs. Micawbers familj har godhetsfullt uttryckt sitt missnöje med detta förhållande. Jag vill bara anmärka,
att jag inte kan fatta, att det angår dem;, och att jag med förakt och trots afvisar detta uttalande af deras känslor!»

Mr. Micawber tryckte åter min hand och lämnade mig. 502

KAP. XXVIII.

Mr. Micawbers stridshanske.

Tills den dagen kom, då jag som gäster skulle taga emiot mina återfunna gamla vänner, lefde jag hufvudsakligen
på Dora och kaffe. Under mitt äl-skogskranka tillstånd miste jag aptiten, och det gladde mig, ty jag kände;, att det
skulle ha varit en trolöshet mot Dora, om jag njutit af min middag. Mina långa promenader hade i detta afseende
icke vanlig påföljd, ty missräkningen motverkade den friska luften. Jag hyser också mina tvifvelsmål, grundade
på en bitter erfarenhet från detta skede af min tillvaro, om någon sund njutning af animal föda kan komma till
utveckling hos den, som ständigt plågas af för trånga skodon. Jag tror, att extremiteterna tarfva plågfrihet, för att
magen skall fungera som sig bör.

Vid denna lilla middag i mitt hem upprepades icke de dyrbara förberedelser, som vidtagits vid den föregående.
Jag anskaffade endast ett par flundror, en fårstek och en dufpastej. Mrs. Crupp visade symptomer till uppror vid
min blyga antydan om, att hon skulle kunna anrätta fisken och steken, och med ett uttryck af förnärmad värdighet
sade hon: »Nej, nej, sir| Det begär ni väl pinte af mig, ty ni känner mig väl så pass, att ni inte tror mig i stånd att
åtaga mig någonting, som jag inte kunde göra med full tillfredsställelse för mina delikarta känslor!» Till sist
lyckades jag dock åstadkomma en kompromiss, och mrs. Crupp lofvade att laga maten, om jag förband mig att
äta ute i fjorton dagar efteråt.

Och här vill jag anmärka, att hvad jag fick utstå af mrs. Crupp, till följd af det tyranniska välde hon förvärfvat
öfver mig, var någonting förskräckligt. Al-5°3

dr ig har jag varit så rädd för någon människa. Vi kompromissade om allt möjligt. Om jag tvekade, fick hon



genast en attack af den där underliga sjukdomen, som alltid så försåtligt rufvade i hennes system, färdig att vid
minsta anledning kasta sig öfver hennes lifsorganer. Om jag ringde litet otåligt, efter ett halft dussin blygsamma
försök att tillkalla henne, och hon då till sist kom — hvilket icke alltid var fallet — visade hon sig med det mest
förebrående1 ansikte, sjönk andfådd ned på en stol bredvid dörren, lade handen på sitt nankinsbröst, där hennes
sårade känslighet hörde hemma, och blef så sjuk, att jag, med hvilken uppoffring som helst af konjak eller annat,
skattade mig lycklig att bli af med henne. Om jag gjorde någon invändning mot, att hon bäddade åt mig klockan
fem på eftermiddagen — hvilket jag fortfarande anser som någonting ganska otrefligt — var en enda handrörelse
mot den sårade känslighetens nankinsregion tillräcklig att förmå mig att framstamma en anhållan om ursäkt. Jag
skulle, i korthet sagt, hellre underkastat mig hvad som helst, som jag med bibehållen heder kunnat göra, ,än på
något sätt förnärma mrs. Crupp.

Jag köpte till denna middag ett begagnadt serveringsbord, hellre än att åter engagera den behändige unge
mannen, mot hvilken jag fattat fördom, efter att en söndagsmorgon ha mött honom i Strand, iförd en väst mycket
lik en min egen, som jag saknat, sedan han passade upp vid den föregående middagen. Den unga flickan blef
däremot tillsagd att komma, men under villkor, a,tt hon endast skulle bära in faten och sedan draga sig tillbaka
till förstugan utanför tamburen, där hennes vana att nysa undgingo gäbternas iakttagelse, och där det blefve
henne fysiskt omöjligt att retirera på tallrikarna.

Sedan jag anskaffat ingredienserna till en bål punsch, som skulle bryggas af mr. Micawber, försett mitt
toalettbord med en flaska lavendelvatten^ två vaxljus och ett blandadt knappnålsbref till mrs. Micawbers tjänst,
låtit tända en brasa i mitt sofrum's°4

för mrs. Micawbers trefnad samt med egna händer dukat bordet, väntade jag med lugn på resultatet.

På utsatt klockslag infunno sig alla tre gästerna. Mr. Micawbers skjortkragar voro större än vanligt, och han hade
ett nytt lornjettband; mrs. Micawber hade sin mössa nedlagd i en brun papperspåse; Tradd-bar paketet och stödde
tillika mrs. Micawber med sin arm. Då jag förde mrs. Micawber till mitt toalettbord, och hon fick se i hvilken
skala det var ordnadt för henne, föll hon i en sådan extas, att hon ropade på mr. Micawber, som fick lof att
komma in och se det, han med.

»Min bästa Copperfield», sade mr. Micawber, »det här är storslaget. Dessa lefnadsvanor påminna mig om den
period, då jag själf lefde som ungkarl, och mrs. Micawber ännu inte blifvit uppmanad att aflägga sina
trohetslöften vid Hymens altare.»

»Han menar, uppmanad af honom, mr. Copperfield», sade mrs. Micawber skälmskt. »Han kan ju inte svara för
andra.»

»Min söta vän», svarade mr. Micawber, »jag har ingen önskan att svara för andra. Jag inser alltför väl, att då du,
enligt ödets outrannsakliga rådslut, blef förbehållen åt mig, blef du möjligen förbehållen åt någon, som var
bestämd att efter långvarig kamp till sist falla offer för pekuniära svårigheter af invecklad natur. Jag förstår din
anspelning, mitt hjärta. Jag beklagar, att den uttalalts, men jag bar den med tålamod.»

»Micawber!» utbrast mrs. Micawber med tårar i Öigbnen . »Har jag förtjänt detta? Jag som aldrig öfvergifvit dig,
och som aldrig kommer att öfvergifva dig, Micawber.»

»Förlåt mig, min ängel», sade mr. Micawber djupt rörd, »och jag är säker om, att vår gamle bepröfvade vän
Copperfield också skall förlåta några förhastade ord af ett såradt sinne, som blifvit särskildt ömtåligt på grund af
en nyss timad sammanstötning med en maktens fale handtlangare — med andra ord en nedrig kranpassare vid
vattenledningsverken — och attS°5

Copperfield skall beklaga, icke fördöma, dess utbrott.»

Mr. Micawber omfamnade därefter mrs. Micawber och tjryckte min hand, låtande mig genom denna
fragmentariska anspelning förstå, att husets vattenledning samma eftermiddag blifvit afstängd på grund af
uteblifven betalning för förbrukningen.



För att draga mr. Micawbers tankar från detta melankoliska ämne, underrättade jag honom om, att jag räknat på
att han skulle brygga en bål punsch åt oss och förde honom till citronerna. Hans nedslagenhet, att icke säga
förtviflan, var som bortblåst, och aldrig har jag sett någon människa med så mycken tillfredsställelse inandas
citronskalens och sockrets doft, den brinnande rommens lukt och det kokande vattnets ånga som mr. Micawber
den dagen. Det var någonting högst underbart att se hur hans ansikte lyste mot oss genom ett lätt moln af alla
dessa fina dunster, och det såg ut som hade han i stället för punsch bryggt sin familjs förmögenhet intill de mest
aflägsna led. Hvad mrs. Micawber beträffar, vet jag inte, om det var en verkan af mössan eller lavendelvattnet
eller knappnålarna eller brasan eller vaxljusen, men säkert är, att hon var jämförelsevis vacker, då hon kom ut
från mitt rum. Och ingen lärka kunde vara gladare än denna förträffliga kvinna.

Jag förmodar — ty fråga vågade jag inte —, men jag förmodar, att mrs. Crupp blef sjuk sedan hon stekt
flundrorna^ Ty efter den rätten var det illa ställdt för oss. Fårsteken kom upp, mycket röd invändigt och mycket
blek utvändigt samt för öfrigt bestänkt med ett främmande grynigt ämne, gråaktigt till färgen, som om den fallit i
askan i den där underliga spisen. Såsen gaf oss dock ingen ledning vid bedömandet af detta förhållande, ty den
unga flickan hade spillt ut den i trappan, där den i parentes sagdt förblef, och bildade en långdragen fläck tills
den nötts bort. Dufpastejen var inte dålig, men ganska bedräglig, ty skorpan påminde om ett enligt frenologiska
begrepp misslyckadt hufvud: den var full af knölar och höjningar, men det fanns ingen-5o6

ting under dem. Kart sagdt, banketten var så underhaltig, att jag skulle känt mig riktigt olycklig — af den
anledningen menar jag, ty olycklig var jag i alla fall alltid för Doras skull — om jag inte tröstats af gästernas
goda humör och af ett lyckadt förslag, som mr. Micawber framställde.

»Copperfield, min heders vän», sade mr. Micawber, »små missöden inträffa äfven i de bäst ordnade hem, och i
hem som icke styras af det allrådande inflytande, som på samma gång helgar och förhöjer — jaha — ja, hvad jag
menar är kvinnans inflytande i hennes egenskap af hustru — kunna de ej undgå att motses och måste bäras
filosofiskt. Om ni tillåter mig att vara nog djärf att uttala min tanke, finns det få anrättningar, som smaka bättre
än en starkt pepprad och stekt kotlett, och genom arbetets fördelning tror jag, vi skulle kunna åstadkomma denna
delikatess, om den unga varelse, som sköter uppassningen, kunde anskaffa ett halster. Det lilla missödet vore då
lätt repareradt.»

Det fanns ett halster i skafferiet, som jag använde att bräcka fläsk på till min frukost. Vi fing o in det och började
genast sätta mr. Micawbers förslag i verket. Arbetets fördelning gick till som följer: Traddles skar fårsteken i
skifvor; mr. Micawber, som var skicklig i allt sådant, kryddade skifvorna med peppar, senap, salt och cayenne;
jag lade dem på halstret, vände dem med en gaffel och tog upp dem enligt mr. Micawbers föreskrift, och mrs
Micawber värmde upp och rörde om champinjon-soja i en liten såspanna. Då ett tillräckligt antal kött-skifvor
blifvit stekta, satte vi oss med uppvikta ärmar att förtära dem, delande vår uppmärksamhet mellan fårköttet på
våra tallrikar och fårköttskifvorna, som fräste öfver elden.

Om det nu var det ovanliga i denna matlagning, det lyckade resultatet, den ifver, hvarmed vi ä.n rusade upp för
att se till att ingenting brändes, än satte oss ned för att förtära de möra skifvorna, som kommo alldeles heta från
halstret, eller det var att5°7

vi hade så mycket att göra, blefvo så varma och upplifvade, alltnog under detta glada stoj och detta frestande os
åto vi upp hela steken nästan ända intill benet. Själf återfick jag aptiten som genom ett under. Jag skäms för att
erkänna det, men jag tror nästan, att jag en liten stund glömde Dora. Jag är fullt öfvertygad om att mr. och mrs.
Micawber ej kunnat njuta mer af festen om de sålt en säng för att åstadkomma den. Traddles skrattade hela tiden
lika friskt som han åt och arbetade. Och det gjorde vi verkligen allesammans. Någonting mera lyckadt har man
svårt att tänka sig.

Glädjen hade nått höjdpunkten, och alla voro vi upptagna af våra olika åligganden, sökande att få den sista
kotlettomgången så förträfflig, att den skulle kröna verket, då jag plötsligt märkte, att någon främmande person
kommit in i rummet, och mina ögon mötte den högtidlige Littimers, där han stod med hatten i hand framför mig.



»Hvad står på?» frågade jag ofrivilligt.

»Ursäkta, sir»;, svarade han, »men man visade mig hit. Är inte min herre h|är?»

»Nej.»

»Har ni inte träffat honom, sir ?»

»Nej; kommer inte ni frän honom?»

»Inte direkt, sir.»

»Sade han er, att ni skulle träffa honom här ?»

»Inte precis, sir. Men antagligen kommer han hit i morgon, då han inte varit här i dag.»

»Väntas han från Oxford?»

»Jag ber sir», sade han vördnadsfullt, »att ni är god och sätter er och låter mig göra det här.» Och därmed tog han
gaffeln ur min motståndslösa hand och lutade sig ned öfver halstret, och hela hans uppmärksamhet
koncentrerades därpå. „

Jag tror just inte, att vi hade blifvit särdeles förvirrade om Steerforth själf trädt in, men inför denna aktningsvärda
betjänt blefvo vi de förlägnaste af alla förlägna. Mr. Micawber, som för att visa sig riktigt obesvärad gnolade på
en visa, gled omärkligt ned på sin stol, med skaftet af en hastigt dold gaffel5o8

framstickande mellan rockknapparna, som om lian velat begå själfmord. Mrs. Micawber satte på sig sina
handskar och antog en smäktande min. Traddles rände sina flottiga fingrar genom håret, så att det stod rätt i
vädret, och så stirrade han helt förbryllad på bordduken. Hvad mig beträffar, kände jag mig som ett riktigt
lindebarn, fastän jag nu intog högsätet vid biordet, och jag vågade knappt titta åt det aktningsvärda fenomen, som
kommit, jag vet inte hvarifrån, för att ordna mitt hushåll.

Under tiden tog Littimer köttskifvorna från halst-ret och bjöd omkring dem med mycket allvar. Vi togo för oss
allesamman, men funno ej längre anrättningen så välsmakande, utan låtsade bara som om vi ätit. Då vi sköto
ifrån oss tallrikarna, tog han ljudlöst bort dem och ställde fram osten. Äfven den tog han bort, sedan vi försett
oss, dukade af, staplade upp alltsammans på serveringsbordet, gaf oss våra vinglas och rullade oombedd ut
serveringsbordet i skafferiet. Allt detta gjordes på det mest fullkomliga sätt, och aldrig lyfte han ögonen från
hvad han hade för händer. Detta oaktadt tyckte jag, att till och med hans armbågar, då han hade ryggen vänd åt
mig, lifligt vittnade om hans fasta åsikt, att jag var utomordentligt ung.

»Är det någonting mer jag kan stå till tjänst med, sir?» frågade han.

Jag tackade och svarade nej, men ville han inte själf äta middag?

»Nej, sir, jag är er mycket förbunden.»

»Kommer.mr. Steerforth hit från Oxford?»

»Ursäkta, jag hörde inte, sir?»

»Kommer mr. Steerforth hit från Oxford?»

»Jag tror nästan, att han kan väntas i morgon, sir. Jag hade nästan f öreställt mig, att han skulle vara här i dag,
men jag har naturligtvis misstagit mig, sir.»

»Skulle ni träffa honom först ---» sade jag.

»Ursäkta, sir, men jag tror inte, jag träffar honom först.»

»Men om ni gör det», sade jag, »så säg honom,509

att det gjorde mig ledsen, att han inte kom hit i dag, ty jag hade en gammal skolkamrat till honom här.»

»Verkligen, sir!» och han delade en bugning mellan mig och Traddles och gaf den senare en blick.



Han närmade sig sakta dörren, då jag i det fåfänga hoppet att kunna säga någonting på ett naturligt sätt — hvilket
var mig omöjligt till den mannen — ropade:

»Ett ord, Littimer!» »Sir!»

»Stannade ni länge kvar i Yarmouth den där gången?»

»Inte synnerligen länge, sir.»

»Ni dröjde väl tills båten var i ordning?»

»Ja, sir. Det var för att tillse det, jag stannade kvar.»

»]ag vet det!» Han höjde aktningsfullt sina ögon till mina. »Mr. Steerforth har väl inte sett den än?»

»Det kan jag verkligen inte säga, sir. Jag tror — men jag kan inte säga det, sir. Jag önskar er en god natt.»

Han innefattade alla de i rummet varande i den vördnadsfulla bugning, som följde på de orden, och så försvann
han. Mina gäster tycktes andas friare sedan han gått, och min egen lättnad var stor, ty jämte det att jag alltid hade
en känsla af att jag visade mig till min nackdel i denne mans närhet, hade mitt samvete oroat mig med h
viskningar om, att jag misstrott hans husbonde, och jag kunde icke undertrycka en viss fruktan för, att han skulle
upptäcka det. Hur kom det sig, att jag, som hade så litet att dölja, alltid plågades af en känsla af, att denne man
genomskådade mig?

Mr. Micawber ryckte mig från dessa reflexioner, hvilka hade en tillsats af oro för att träffa Steerforth själf,
genom att utlåta sig i de amplaste loford öfver Littimer, såsom varande en högst aktningsvärd person och en
alldeles förträfflig tjänare. Mr. Micawber — jag säger det i förbigående — hade tagit åt sig sin5io

fulla ja:ndel af af skedsbugningen och därvid visat sig mycket nedlåtande.

»Det är med punschen», sade mr. Micawber och smakade på den, »som med tid och flod, den väntar inte på
någion. Ah! Nu är den som allra ypperligast. Min älskling, vill du säga mig din tanke om den?»

Mrs. Micawber förklarade den alldeles utmärkt.

»I så fall», sade mr. Micawbery »och om min vän Copperfield tillåter mig att ta mig denna sällskapliga frihet,
dricker jag för de dagar, då min vän Copperfield och jag voro yngre och sida vid sida kämpade oss fram i
världen. Jag skulle kunna på mig och Copperfield använda samma ord, som vi fordom sjungit tillsammans.

'Vi skalat öfver kullarna, vi tvä, Och fagra lukt ört er vi plockat.'

ty det ha vi i figurlig mening gjort åtskilliga gånger. Jag vet inte riktigt», tillade mr. Micawber med den gamla
rullningen på rösten och ett obeskrifligt uttryck af att säga någonting gentilt, »hvad luktörer är för något, mien
jag är fullt öfvertygad om|, att Copperfield och jäg skulle ha plockat dem, om det varit görligt.»

Mr. Micawber tog sig nu en klunk af punschen. Och alla följde vi hans exempel, Traddles påtagligen försjunken i
grubblerier öfver i hvilken fjärrliggande tid mr. Micawber och jag kunnat vara kamrater i kampen mot världen.

»Hm!» sade mr. Micawber och klarade strupen. — Han hade börjat bli mycket varm af punschen och brasan. —
»Min söta vän, skall det inte vara ett glas till?»

Mrs. Micawber svarade, att då måste det vara mycket litet, men det kunde vi inte tillåta, utan det blef ett belt glas.

»Som vi alla här äro förtroliga vänner, mr. Copperfield», sade mrs. Micawber och läppjade på punschen, »ty mr.
Traddles anser jag som en medlem af vår familj, skulle jag vilja höra er mening om mr. Micawbers utsikter. För
se, spannmål», sade mrs.5ii

Micawber mycket öfvertygande, »kan nog, som jag upprepade gånger sagt mr. Micawber, vara en fin affärsgren,
men den är inte inbringande. En kom-missionshandiel, som inte renderar mer än två shilling och nio pence på f
jorton dagar, kan icke ens för de allra mest begränsade fordringar anses inbringande.»



Det voro vi alla eniga om.

»Följaktligen», sade mrs. Micawber, som berömde sig af en klar uppfattning och ansåg att hennes kvinnliga
klokhet höll mr. Micawber på rätta vägen, då han den förutan kunnat göra en och annan afvikelse, »följaktligen
ställer jag till mig denna fråga: Om man icke kan bygga på spannmål, hvad kan man då bygga på? Månne kol
kunna anses pålitliga? Ingalunda. Vi ha, på min familjs inrådan, riktat vår uppmärksamhet på det experimentet
och kommit under fund med, att det icke håller streck.»

Mr. Micawber, som satt tillbakalutad i sin stol med händerna i fickorna, gaf oss små sidoblickar och nickade på
hufvudet, som om han velat säga, att den där framställningen af förhållandena var mycket klar.

»Som artiklarna spannmål och' kol», sade mrs. Micawber än mera docerande, »ingendera kan komma i fråga, mr.
Copperfield, ser jag mig naturligtvis om i världen och säger: 'Hvari är det väl sannolikt, att en person med mr.
Micawbers begåfning skall kunna lyckas?' Och jag utesluter genast alla kommissions-uppdrag, ty de äro så
ovissa. Hvad som lämpar sig bäst för en person med mr. Micawbers temperament är, därom är jag öfvertygad,
någonting riktigt visst och bestämdt.»

Såväl Traddles som jag gåfvo genom ett sympatiserande mummel till känna, att denna stora upptäckt rörande mr.
Micawber nog var fullt riktig, och att den gjorde honom heder.

»Jag vill inte dölja för er, min bästa Copperfield», sade mrs. Micawber, »att jag länge känt på mig, att
bryggerirörelsen skulle vara särdeles passande för mr. Micawber. Tänk bara på Barclay &512

Perkins! Se på Truman, Hanbury och Buxton! Det är i denna omfattande skala mr. Micawber är sinnad att lysa,
det vet ja g till följd af min kännedom om honom. Och jag har hört sägas, att vinsten är o-er-hörd! Skulle nu inte
mr. Micawber lyckas att komma in i någon af de där firmorna — som underlåta att besvara hans bref, till och
med när han erbjuder sina tjänster på mera underordnade platser — hvartill tjänar det väl då att hålla fast vid den
idéen ? Till ingenting. För min del kan jag väl vara öfvertygad om, att mr. Micawbers sätt —»

»Hm, hm, för all del, min söta vän», inflickade mr. Micawber.

»Tyst du, min älskling», sade mrs. Micawber och lade sin bruna handske på hans hand. »Jag kan väl vara
öfvertygad om, mr. Copperfield, att mr. Micawbers sätt gör honom särdeles passande för en banksyssla. Jag kan
resonera som så, att om jag hade pengar att sätta in i något bankhus, skulle mr. Micawbers sätt, som representant
för huset, ingifva förtroende och bidraga att vidga kundkretsen. Men om de många bankirhusen vägra att draga
fördel af mr. Micawbers talanger eller med förakt bemöta honom, då han erbjuder dem, hvad tjänar det väl till att
hålla fast vid den idéen ? Till ingenting. Hvad det beträffar att själf öppna bankiraffär, vet jag nog, att det finns
medlemmar af min familj, hvilka, om de funne för godt att anförtro sina pengar åt mr. Micawber, skulle kunna
grunda ett sådant etablissemang. Men om de nu inte vilja anförtro sina pengar åt mr. Micawber -— och det vilja
de inte — hvad har man då för godt af det? Återigen påstår jag, att vi inte hunnit det minsta framåt från den
punkt, där vi stodo förut.»

Jag skakade på hufvudet och höll med henne om det. Äfven Traddles skakade på hufvudet och höll med henne
om det.

»Hvad följer af allt detta?» fortfor mrs. Micawber, alltjämt med en min af stolthet öfver sin klara
framstä]lningskonst. »Till hvilken slutsats drifves jag5i3

väl alldeles oemotståndligt? Har jag orätt om jag säger, att vi måste lefva?»

Jag svarade: »Visst inte!» och Traddles svarade, äfven han: »Visst inte!» Själf ertappade jag mig med att visligen
tillägga, att vi måste antingen lefva eller dö.

»Alldeles riktigt», återtog mrs. Micawber. »Just så är det. Och sanna förhållandet är, min bäste mr. Copperfield,
att vi icke kunna lefva så vida inte någonting helt olika våra nuvarande förhållanden yppar sig. Möjligen har jag
orätt, men jag har fattat den åsikten.»



Både Traddles och jag gillade den fullkomligt. »Godt och väl», sade mrs. Micawber. »Hvad skall jag då råda till
? Här ser ni mr. Micawber med en mångfald förutsättningar — med stor talang —» »Åh för all del; min älskling,
sade mr. Micawber. »Tillåt mig att tala till slut, min vän. Här se vi mr. Micawber med en mångfald af
förutsättningar, med stor talang — jag skulle vilja säga snille, men

jag är kanske partisk som hustru--»

Både Traddles och jag mumlade nej. »Och här se vi mr. Micawber utan någon passande ställning eller
sysselsättning. Hvem bär ansvaret härför? Tvifvelsutan samhället. Detta nedsättande faktum skulle jag vilja göra
kändt och helt djärft uppfordra samhället att rätta missförhållandet. Det synes mig, min bäste mr. Copperfield»,
sade mrs. Micawber med lif och öfvertygelse, »att hvad mr. Micawber har att göra är att kasta stridshandsken åt
samhället och ropa: 'Låt se hvem som tar upp den! Må den som dristar det stiga fram!'»

Jag vågade nu fråga mrs. Micawber hur detta skulle gå till.

»Genom att annonsera i alla tidningar», svarade mrs. Micawber. Det synes mig, att hvad mr. Micawber har att
göra af plikt mot sig själf, af plikt mot sin familj, och jag vill gå så långt att jag säger, af plikt mot samhället, som
hittills förbisett honom, är att annonsera i alla tidningar, beskrifva sig själf såsom varande så och så beskaffad,
utrustad med de och
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de kvalifikationerna och sluta med orden: 'Gif mig därför genast anställning på fördelaktiga villkor och adressera
det frankerade svaret till W. M., pöste rest ante, Camden Town.'»

»Denna mrs. Micawbers idé, min bästa Copperfield», sade mr. Micawber, i det han drog ihop skjortkragarna
under hakan och gaf mig en sidoblick, »är helt enkelt det språng jag syftade på, när jag hade nöjet träffa er sist.»

»Det är nog litet dyrbart att annonsera», anmärkte jag tveksamt.

»Alldeles riktigt!» sade mrs. Micawber, bibehållande sin logiska min. »Ni har fullkomligt rätt, min bästa mr.
Copperfield. Själf har jag sagt detsamma till mr. Micawber. Det är särskildt af denna orsak jag anser, att mr.
Micawber — som jag redan sagt af plikt mot sig själf, sin familj och samhället — bör taga upp en viss summa
pengar — på en växel.»

Mr. Micawber lutade sig tillbaka i stolen, lekte med sin lornjett och kastade upp ögonen mot taket, men jag
tyckte mig märka, att han tillika observerade Traddles, som satt och såg in i elden.

»Om ingen medlem af min familj», sade mrs. Micawber, »är i besittning af nog känsla att negociera den växeln
— det finns visst någon affärsterm, som bättre uttrycker hvad jag menar —»

»Diskontera», föreslog mr. Micawber med ögonen alltjämt riktade mot taket.

»Att diskontera den växeln», sade mrs. Micawber, »så anser jag, att mr. Micawber bör gå till City, föra in växeln
i penningemarknaden och taga så mycket han kan få för den. Om individerna på penningemarknaden då tvinga
mr. Micawber att göra en stor uppoffring, så är det en affär mellan dem och deras samveten. Jag anser hela
åtgärden som en placering, och jag tillråder mr. Micawber att göra så med, min bästa mr. Copperfield — anse
den som en placering, som säkert kommer att bli inbringande med tiden, äfven om den nu ådrager honom
förlust.»

Jag tyckte, jag vet inte rätt hvarför, att dettasi5

vittnade om själfförsakelse och hängifvenhet hos mrs. Micawber, och jag mumlade någonting i den vägen.
Traddles, som rättade sig efter mig, gjorde så med, alltjämt seende in i elden.

»Jag vill inte», sade mrs. Micawber i det hon tömde sitt punschglas och drog till långschalen om axlarna, innan
hon lämnade oss och gick in i mitt sofrum, »jag vill inte länge orda om mr. Micawbers penningeangelägenheter.
Vid er egen härd, min bästa mr. Copperfield, och i närvaro af mr. Traddles, som, ehuru icke en så gammal vän,



likväl är som en medlem af vår familj, kunde jag inte underlåta att göra er bekant med det handlingssätt jag råder
mr. Micawber att antaga. Jag känner, att nu är tiden inne, då mr. Micawber bör spänna kraften och — jag
tillägger det — göra sina anspråk gällande, och detta tyckes mig vara medlen. Jag vet nog, att jag ej är annat än
en kvinna, och att ett manligt omdöme vanligen anses mera kompetent att afhandla sådana frågor; jag får dock
icke glömma, att då jag bodde hemma hos pappa och mamma, hade min pappa för vana att säga: 'Emma har en
spenslig kropp, men hennes omdömesförmåga är ej underlägsen någons'. Jag vet nog, att min pappa var partisk
för mig, men att han ändå hade en viss iaktagelseförmåga förbjuder mig så väl plikten som förståndet att
betvifla.»

Med. dessa ord drog sig mrs. Micawber tillbaka till mitt sofrum utan att låta beveka sig af våra böner att stanna
kvar och med sin närvaro hedra bålens tömmande. Och jag tyckte verkligen, att hon var en ädel kvinna af samma
stoff som de romerska matronorna, och att hon under tider af politiska oroligheter kunnat utföra riktiga storverk.

Värmd af detta intryck, gratulerade jag mr. Micawber till att äga en sådan skatt. Detsamma gjorde Traddles. Mr.
Micawber tryckte först den enes, så den andres hand och betäckte sedan sitt ansikte med en näsduk, som visst var
snusigare än han märkt. Därefter återgick han i särdeles lifvad sinnesstämning till punschen.516

Han var ovanligt vältalig. Han lät oss förstå, att vi lefva upp igen i våra barn, och att hvarje ökning af deras antal
är dubbelt välkommen under pekuniära svårigheter. Han sade, att mrs. Micawber på senare tiden hyst vissa
tvifvel i detta afseende, men att han skingrat dem och lyckats lugna henne. Hvad hennes släktingar angick, voro
de alldeles ovärdiga henne, deras uppfattning var honom fullkomligt likgiltig, och de kunde — för att citera hans
eget ;uttryck — gå för hin i våld.

Därefter höll mr. Micawber ett varmt loftal öfver Traddles. Han sade, att Traddles hade en karaktär, på hvars
solida dygder han själf — mr. Micawber — icke kunde göra anspråk, men som han, Gud vare lof, kunde beundra.
Med mycken känsla anspelade han på den okända unga dam, som Traddles hedrat med sin tillgifvenhet, och som
gälldat denna tillgifvenhet genom att bedra och lyckliggöra Traddles med s i n. Mr. Micawber tömde ett glas för
henne, och det gjorde jag med. Traddles tackade oss båda och sade med en enkelhet och redbarhet, som jag hade
tillräckligt förstånd att uppskatta: »Jag är er mycket förbunden, och jag kan försäkra er, att hon är den allra
sötaste flicka.»

Mr. Micawber tog sig nu anledning att med mycken finkänslighet och artighet inlåta sig på frågan om mina
hjärteangelägenheter. Intet annat än hans vän Copperfields afgjorda förnekande af saken kunde fråntaga honom
den föreställningen, att hans vän Copperfield älskade och älskades tillbaka. Jag satt och svettades och våndades
en stund, men sedan jag rodnat och stammat och sagt nej några gånger, höjde jag glaset och utbrast: »Nå, så skål
då för D!» hvilket till den grad tillfredställde och intresserade mr. Micawber att han tog ett glas punsch och
sprang in i mitt sofrum på det att äfven mrs. Micawber måtte få dricka för D., och det gjorde hon med verklig
hänförelse, ropande därinnifrån med gäll stämma: »Hör, hör! Min bästa mr. Copperfield, jag är all-517

deles förtjust. Hör!» och så slog hon i väggen för att ytterligare betyga sitt gillande.

Vårt samtal tog sedan en mera världslig vändning. Mr. Micawber sade oss, att han inte trifdes i Cambden Town,
och att det första han ämnade göra, sedan annonserna gifvit anledning till att någonting fördelaktigt yppade sig,
var att flytta därifrån. Han nämnde en terass i västra delen af Oxford Street, midt emot Hyde Park, som han länge
haft ett öga till, men som han ju inte kunde hoppas få tillträda strax, enär en sådan bostad fordrade en storartad
uppsättning. Troligen skulle det först bli en mellantid, förklarade han, under hvilken han läte sig nöja med öfre
delen af ett hus, hvars bottenvåning upptogs af någon ansedd affärslokal, till exempel i Piccadilly — ett gladt
läge, lämpligt för mrs. Micawber. Där skulle de genom att bygga ut ett bågfönster eller bygga på en våning till
och göra några små förändringar i den stilen, nog kunna få det ganska bekvämt och behagligt i några år. Men
hvad som än ställdes i perspektiv för honom och hvar han än komme att bo, ett kunde vi lita på, och det var, att
där alltid skulle finnas ett rum för Traddles' räkning, en knif och gaffel för min. Vi tackade för hans vänlighet,
och han bad om ursäkt för att han ingått i dessa praktiska och affärsmässiga detaljer och hoppades, att vi skulle
finna det naturligt då han stod i begrepp att vidtaga alldeles nya anordningar för sin framtid.



Då vi hunnit till denna afdelning af vårt vänskapliga tankeutbyte af brötos vi af mrs. Micawber, som återigen
knackade i väggen, nu för att fråga, om teet var färdigt. Hon serverade teet på det mest angenäma sätt, och så ofta
jag kom henne nära under det att jag bjöd omkring kopparna och smörgåsarna, frågade hon mig i hviskande ton,
om D. var ljus eller mörk, lång eller kort jämte annat i samma väg, som jag inte alls upptog illa. Efter teet
afhandlade vi en mångfald af ämnen framför brasan, och mrs. Micawber hade den godheten att sjunga för oss —
5i8

med en liten tunn, platt röst, hvilken jag, då jag först lärde känna henne, ansåg som ett sångkonstens svagdricka
— sina båda älsklingsvisor »Den raske hvite sergeanten» och »Lille Tafflin». Båda dessa visor hade gjort mrs.
Micawber berömd, då hon bodde hemma hos sin pappa och mamma. Mr. Micawber talade om, att då han första
gången sett henne i föräldrahemmet och hört henne sjunga den förstnämnda af dessa sånger, hade hans
uppmärksamhet på ett högst ovanligt sätt dragits till henne, men när det så kom till »Lille Tafflin» fattade han sitt
beslut att vinna denna kvinna eller duka under i kampen.

Klockan var mellan tio och elfva, då mrs. Micawber reste sig upp för att lägga ner mössan i den bruna
papperspåsen och sätta hatten på sig. Då Traddles satte på sig öfverrocken, begagnade sig mr. Micawber af
tillfället att smyga till mig ett bref och hviskande anhålla, att jag måste läsa det, då jag fick' tid. Äfven jag
begagnade mig af tillfället att, då mr. Micawber gick först utför trappan, ledande mrs. Micawber, och jag stod
och lyste dem öfver balustraden, ett ögonblick kvarhålla Traddles, som kom efter med mösspåsen.

»Traddles», sade jag, »den stackars mr. Micawber menar nog intet ondt, men vore jag som du, skulle jag inte
låna honom något.»

»Min bästa Copperfield», svarade Traddles leende, »jag har ingenting att låna honom.»

»Du har väl ditt namn», sade jag.

»Jaså, du kallar det någonting att låna ?» återtog Traddles med betänksam min.

»Ja visst.»

»Du har rätt», sade Traddles, »och tack för rådet, Copperfield — men det har jag tyvärr redan lånat honom.»

»Pä den dar växeln, där pengarna voro så säkert placerade?» frågade jag.

»Nej», sade Traddles, »inte på den. Den här jag aldrig förr hört talas om. Jag trodde, att den skulle519

han föreslå mig nu på hemvägen. Det är på en annan jag har mitt namn.»

»Jag hoppas, att det inte går på tok med den», sade jag.

»Det hoppas jag med», sade Traddles. »Det kan det väl knappast, ty han sade mig härom dagen, att den var
klarerad. Det var just mr. Micawbers uttryck — klarerad.»

Mr. Micawber tittade just då upp till oss, där vi stodo, och jag hann endast upprepa min varning. Traddles
tackade mig och gick utför trappan. Men då jag såg honom så välvilligt med mösspåsen i handen gå ned och
bjuda mrs. Micawber armen, var jag allt mycket rädd, att han hals öfver hufvud skulle bli slungad in på
penningemarknaden.

Jag återvände till min brasa och satt halft leende, halft allvarligt och begrundade mr. Micawbers karaktär och vårt
förhållande till hvarandra sedan gammalt, då jag hörde snabba steg komma uppför trappan. Först trodde jag det
var Traddles, som kom att hämta något mrs. Micawber glömt, men då stegen kommo närmare, kände jag igen
dem, och mitt hjärta klappade, blodet strömmade till mitt ansikte — det var Steerforth.

Agnes' bild var mig aldrig främmande, och hon lämnade aldrig den helgedom i mina tankar — om jag så får
uttrycka mig — där jag från början insatt henne. Men då han steg in och stod framför mig med uträckt hand,
förvandlades det mörker, som fallit öfver honom, till ljus, och jag kände mig både förlägen och skamsen för att
jag t vif lat på någon som jag höll så varmt af. Henne älskade jag icke mindre för det; jag tänkte fortfarande på



henne som på mitt lifs goda, milda ängel; jag förebrådde mig själf, icke hennej, att jag gjort honom orätt, och jag
skulle ha underkastat mig hvilken godtgörelse| som helst, om jag kunnat uttänka någon sådan.

»Se god dag Bellis, du gamla gosse, jag tror du blifvit stum!» sade Steerforth, med ett muntert Skratt, i det han
först hjärtligt skakade min hand520

och så slängde den från sig. »Har jag öfverraskat dig vid ännu en fest, du sybarit ! Dessa unga herrar vid Doctor's
Commons äro de värsta rumlare i staden och öfverglänsa betydligt oss stadgade oxfordare!» Hans klara blick
öfverför muntert hela rummet i det han tog plats i soffan midt emot mig, där mrs. Micawber suttit förut, och
började röra i elden så att den flammade upp.

»Först blef jag så öfverraskad, att jag knappt fick fram orden, Steerforth», sade jag och hälsade honom på det
hjärtligaste välkommen.

»Min åsyn är en salfva för sjuka ögon, som skottarna säga», svarade Steerforth, »och så är det med din också, du
blomstrande Bellis. Hur står det till med dig, du min backanaliske vän?»

»Jag mår förträffligt», svarade jag, »och backa-nalisk är jag ingalunda i afton, fastän jag har haft tre gäster hos
mig.»

»Som jag nyss mlötte på gatan, högljudt prisande dig», sade Steerforth. »Hvem var vännen i de åtsittande
pantalongerna?»

Jag gaf honom med få ord en liten föreställning om mr. Micawber. Han skrattade hjärtligt åt mitt klena porträtt af
denne herre och sade, att den mannen var värd att känna, och han måste göra hans bekantskap.

»Men hvem tror du vår andre vän var?» frågade jag i min ordning.

»Det vete himmeln. Inte en tråkmåns, vill jag hoppas, fastän han nästan såg så ut.»

»Traddles», svarade jag helt triumferande.

»Hvem är det ?» sade Steerforth med vanlig sorglöshet.

»Minns du inte Traddles? Traddles i vårt rum på Salem House ?»

»Ähå, den pojken!» sade Steerforth och knackade med eldgaffeln på ett af de öfversta kolen. »Är han lika blödig
jsom förr? Och hvar tusan har du fått tag i honom ?»

Jag svarade med att högeligen berömma Traddles,521

ty jag tyckte mig märka, att Steerforth underskattade honom. Steerforth affärdade ämnet med en lätt nickning och
ett leende, tilläggande att äfven han gärna skulle vilja återse den forne kamraten, som alltid varit en konstig
kurre, och så frågade han, om jag hade något att gifva honom att äta. Under större delen af detta korta samtal
hade han, då han inte talat ifrigt och lifligt, suttit och knackat på kolet med eldgaffeln. Och därmed fortfor han,
det såg jag, under det att jag satte fram det återstående af dufpastejen jämte andra öfverlefvor.

»Kära Bellis», sade han, hastigt brytande sin tystnad, »den här supén kunde anstå en kung!» och så satte han sig
till bords. »Jag skall göra den rättvisa, ty jag kommer från Yarmouth.»

»Jag trodde du kom från Oxford?» sade jag.

»Visst inte», sade Steerforth. »Jag har haft bättre sysselsättning än så — roat mig med att segla.»

»Littimer har varit här i dag och frågat efter dig», anmärkte jag, »och jag trodde mig förstå, att du varit i Oxford,
ehuru han kanske inte sade det„ när jag tänker rätt på saken.»

»Littimer är en större narr än jag trott honom vara, då han gått och frågat efter mig», sade Steerforth, i det han
helt jovialiskt slog i ett glas vin åt sig och drack mig till. »Hvad det beträffar att förstå honom, är du slugare än de
flesta, Bellis, om du gör det.»

»Det var ett sant ord», svarade jag och flyttade min stol till bordet. »Jaså, du har varit i Yarmouth, Steerforth».



— Jag ville gärna höra litet därifrån. — »Var du där länge?»

»Nej», svarade han, »det var bara en utflykt på en vecka eller så omkring.»

»Och hur står det till med dem alla där? Lilla Em'ly är naturligtvis inte gift än?»

»Inte än, men hon blir det väl om några veckor eller månader, kan jag tro. Dem har jag inte sett mycket till.
Apropå», sade han och lade ifrån sig knif och gaffel, som han begagnat med mycken flit,522

och började leta i fickorna; »Jag har ett bref till dig.»

»Från hvem ?»

»Jo, från din gamla sköterska», svarade han och tog fram några papper ur bröstfickan. »'J. Steerforth, Esquire,
räkning från Villigheten'; nej det var det inte. Tålamod, så hittar jag det nog. Gubben — hvad heter han nu igen?
— är skral, och det är visst det hon skrifver om.»

»Menar du Bar kis?»

»Ja», och han fortfor att leta i fickorna och granska deras innehåll. »Det är förbi med Barkis, fruktar jag. Jag
träffade en liten apotekare där — kanske var han fältskär eller något slags läkare — och han hade hjälpt ers nåd
till världen. Han utbredde sig i lärda termer öfver fallet, men kontentan af hans uppfattning var den, att
formannen i rask fart anträdt sin sista resa. — Stick handen i bröstfickan; på min öfverrock där borta på stolen, så
hittar du nog brefvet. Ligger det där?»

»Här är det», svarade jag.

»Det var väl det», sade han.

Det var från Peggotty; litet mindre läsligt än vanligt och helt kort. Det underrättade mig om hennes mans
hopplösa tillstånd och antydde, att han var »litet nogare» än förr och följaktligen svårare att sköta, så att han fick
det bekvämt. Ingenting hade det att säga om hennes trötthet och vakor — innehöll däremot mycket beröm om
honom. Det var skrifvet i en enkel, okonstlad, from anda, som jag visste var äkta, och slutade med orden »en
ödmjuk hälsning till min egen älskling» hvarmed hon menade mig själf.

Under det att jag letade ut brefvets innehåll, fortfor Steerforth att äta och dricka.

»Det är en sorglig historia», sade han sedan jag slutat, »men solen går ner hvar dag, och människor dö hvar
minut, och vi få inte låta skrämma oss af allas vår lott. Om vi läte förbluffa oss af, att den obeveklige, som förr
eller senare kommer till523

hvar mans dörr, knackade på någonstädes, skulle alla våra syften glida ifrån oss. Nej, raskt framåt I Rid pål
Skarpskodd om så behöfves, slöskodd om det går för sig, men rid på! Rid öfver alla hinder och vinn i
löpningen!»

»I hvilken löpning?» frågade jag.

»Den löpning man gifvit sig in i», sade han. »Rid bara på!»

Jag minns, att då han tystnade och såg på mig med det vackra hufvudet något tillbakakastadt och iglaset höjdt i
handen, lade jag märke till att ehuru hans ansikte var uppfriskadt af hafsvindarna och färgadt af hälsans rodnad,
fanns det spår däri af något som tillkommit, sedan jag såg honom sist. Det var som hade han i någon viss riktning
anlitat den glödande energi, som, när den väcktes inom honom, gaf sig till känna på ett så passioneradt sätt. Jag
hade just i tankarna att göra honom föreställningar angående hans egendomlighet att sätta in hela sin kraft på en
tillfällig nyck, som till exempel att brottas med hård sjö och gifva sig ut i starkt oväder, men hur det var, så
halkade jag åter in på vårt föregående samtalsämne.

»Jag skall saga dig, Steerforth», sade jag, »sä vida du kan stäfja dina lifsandar och höra på —»

»Mina lifsandar äro starka men styrbara och skola göra hvad du behagar», svarade han och flyttade sig från



bordet tillbaka till brasan.

»Då skall du få höra, Steerforth. Jag tror, att jag far och hälsar på min gamla sköterska. Inte för att jag kan göra
henne något godt eller någon verklig tjänst, men hon är så fäst vid mig, att mitt besök kommer att ha samma
verkan som om jag kunde det. Hon kommer att i sin godhet uppfatta det som om det lände henne till både tröst
och stöd. Så pass mycket besvär kan jag väl göra mig för en sådan vän som hon varit för mig. Skulle inte du
underkasta dig besväret af en dagsresa, om du vore i mitt ställe?»

Han såg tankfull ut och satt och funderade litet,524

innan han med låg röst svarade: »Res du! Det skadar inte.»

»Du är så nyss kommen därifrån», sade jag, »att det tjänar till intet att fråga, om du vill följa med?»

»Nej, det vill jag inte», svarade han. »Jag reser till Highgate. Jag har inte sett min mor på länge, och det trycker
på mitt samvete, ty det är någonting att bli älskad så som hon älskar sin förlorade son. — Bah! Dumt prat! Du
ämnar väl resa i morgon, kan jag tro?» sade han och lade sina händer på mina axlar.

»Ja, jag tror det.»

»Skjut då upp det en dag. Jag hade tänkt bedja dig komma till oss på några dagar. Jag kom hit för att bjuda dig,
och så flyger du i väg till Yar-mouth.

»Du är just den rätte att tala om att flyga i väg, Steerforth, du som alltid är ute på en eller annan vild expedition.»

Han såg på mig ett ögonblick utan att tala, och så sade han, alltjämt med händerna på mina axlar och nu ruskande
mig:

»Seså! Skjut upp resan till i öfvermorgon och tillbringa så mycket som det är dig möjligt af morgondagen hos
oss. Hvem vet, när vi annars träffas igen? Res inte förrän i öfvermorgon. Jag vill, att du skall stå mellan Rosa
Dartle och mig och hålla oss åtskils.»

»Skulle ni mig förutan älska hvarandra för mycket ?»

»Ja, fcller också hata», svarade Steerforth och skrattade. »Det gör detsamma hvilket. Res inte förrän i
öfvermogon!»

Jag lofvade göra som han bad mig, och han satte på sig sin öfverrock, tände sin cigarr och ämnade till fots
begifva sig hem. Då jag fann, att detta var hans afsikt, satte äfven jag på mig min öfverrock — men tände icke
min cigarr, ty jag hade för en tid fått nog af den varan — samt följde med honom ända till stora vägen, som var
ganska dyster i mörk-525

ret på den tiden. Han var särdeles upprymd, och sedan vi skilts åt, och jag stod och såg efter honom^ där han så
lätt och lustigt vandrade hemåt, tänkte jag på hans ord: »Rid fram öfver alla hinder och vinn löpningen!» Det var
första gången jag önskade, att han gifvit sig in på en löpning värd att vinna.

Jag hade kommit hem och höll på att kläda af mig, då mr. Micawbers bref föll ned på golfvet. På så sätt erinrad
om det, bröt jag sigillet och läste hvad som följer. Det var dateradt en och en half timme före middagen. Jag vet
inte riktigt, om jag nämnt, att när mr. Micawber befann sig i någon synnerligen svår kris, betjänade han sig af ett
slags jurudisk fraseologi, hvilken han tycktes anse som ett sätt att göra upp sina affärer:

»Sir — ty jag vågar inte skrifva min bästa Copperfield!

Det är tillbörligt att jag meddelar er, att undertecknad är krossad. Ni torde hos honom i dag varseblifva några
matta försök att bespara er en förtidig kännedom om hans olyckliga ställning, men hoppet har sjunkit under
synranden, och undertecknad är krossad.

Detta meddelande nedskrifves i närvaro af en individ, som jag icke kan anse som ett sällskap, en individ, som står
på rusets gräns och som blifvit hitsänd af en mäklare. Mannen är i laglig besittning af min bostad på grund af
obetald hyra. Hans inventarie-lista upptager icke allenast allt bohag och alla lösören, tillhöriga undertecknad, som



innehafvare på år af denna boning, utan äfven alla lösören, tillhöriga mr. Thomas Traddles, min logerare och
medlem af Inner Temples hedervärda samfund.

Om någon dysterhetens droppe saknades i den öfverflödande bägare, som — för att begagna en odödlig
författares ord — 'tryckes' mot undertecknads läppar, skulle den återfinnas i det faktum, att en af den
förutnämnde mr. Thomas Traddles godhetsfullt påskrifven och af undertecknad utfärdad revers på en summa af
23 pund 4 sh. och 9V2 pence är förfallen och icke är klarerad. Desslikes i det faktum,526

att de af undertecknad beroende lefvande ansvarighet erna enligt naturens ordning komma att ökas med ännu ett
stackars hjälplöst offer, hvars olyckliga inträde i världen torde kunna motses innan sex månader, räknadt från
dato, fullbordadt sitt lopp.

Efter att ha förutskickat dessa underrättelser torde det vara öfverflödigt att tillägga, att stoft och aska äro för alltid
strödda öfver

|dens'

hufvud,

som

tecknar sig Wilkins Micawber.»

Stackars Traddles! Numera kände jag mr. Micawber så pass väl, att jag visste att nog han kunde hämta sig från
slaget, men min nattro stördes mycket af tanken på Traddles och vicepastorns dotter, som var en af tio systrar där
nere i Devonshire och som var en så söt flicka, redo att vänta på Traddles — hvilket olycksbådande beröm! —
tills hon blef sextio år eller hur länge som helst.

KAP. XXIX.

Jag besöker åter Steerforth i hans hem»

Följande morgon nämnde jag till mr. Spenlow, att jag önskade få permission på en kort tid, och som jag inte
uppbar någon lön och följaktligen inte kunde vara den obeveklige Jorkins till förargelse, fick jag Utan svårighet
min anhållan beviljad. Jag begagnade 526
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min anhållan beviljad. Jag begagnade5 27

mig af tillfället för att med rösten fastnande i halsen och med dimma för ögonen, då jag uttalade orden,, uttrycka
min förhoppning, att miss Spenlow mådde väl, hvarpå mr. Spenlow svarade med lika liten rörelse som om det
gällt en vanlig dödlig, att han tackade för frågan, och att hon mådde mycket väl.

Vi inskrifna notarier behandlades i vår egenskap af blifvande innehafvare af det patriciska proctors-äimbetet med
så mycket .undseende, att vi nästan alltid voro våra egna herrar. Som jag emellertid icke hade •någon önskan att
komma till Highgate förrän klockan mellan ett och två, och som vi åter hade ett litet bannlysningsmål för den
morgonen, kalladt »stämning af Bullock, uttagen af Tiphins för för hans själs förbättring», tillbringade jag i mr.
Spenlows sällskap ett par angenäma timmar med att åhöra utredningen. Anledningen hade varit en strid mellan
två kyrkvärdar, af hvilka den ene påstods ha knuffat den andre mot en pump, och som pumpstången vette åt ett
skolhus, som beskuggades af kyrkgafvelns tak, blef knuff ningen en förbrytelse af ecklesiastik natur. Målet var
mycket roligt, och när jag sedan på postvagnens kuskbock begaf mig till Highgate, satt jag och tänkte pä hvad
mr. Spenlow sagt om faran för att landet skulle störta, om man rörde vid Commons.

Mrs. Steerforth blef glad att få se mig, och det blef äfven Rosa Dartle. Jag blef angenämt öfverraskad af att finna
Littimer bortrest. Vi uppassades i stället vid bordet af en liten anspråkslös husjungfru med blåa band i mössan,
hvars öga det var långt angenämare och mycket mindre förbryllande att händelsevis möta än den aktningsvärde
kammartjänarens. Men hvad jag särskildt iakttog, innan jag tillbringat en halftimme i huset, var, att miss Dartle
observerade mig noga och oaflåtligt, och att hon hade ett förstulet sätt att jämföra mitt ansikte med Steerforths
och Steer-forths med mitt, som om hon velat utforska någonting. Så fort jag såg på henne, ertappade jag hennes
spejande ansikte med de djupt liggande svarta (ögonen riktade på mig eller hastigt flyttande sig från528

mig till Steerforth, eller samtidigt iakttagande oss båda. Detta lodjursartade lurande var hon så långt ifrån att
uppgifva, då hon märkte att jag såg det,, att hon just vid de tillfällena fixerade mig än skarpare med sin
genomträngande blick. Klanderfri som jag var och visste mig vara med afseende på det onda hon möjligen
misstänkte mig för, ryggade jag dock tillbaka för hennes underliga ögon, ur stånd att uthärda deras rofgiriga
glans.

Hela dagen tycktes hon finnas öfverallt i huset. Talade jag med Steerforth inne i hans rum, hörde jag hennes
klänning frasa i det lilla galleriet därutanför. Då han och jag sysselsatte oss med några af våra vanliga
kroppsöfningar på gräsplanen bakom byggningen, såg jag hennes ansikte än i det ena fönstret än i det andra
skymta som ett irrbloss, tills det stannade vid ett och bevakade oss. När vi på eftermiddagen alla fyra skulle gå ut
och gå, klämde hon med sin tunna hand som med en fjäder fast om min arm för att hålla mig tillbaka tills
Steerforth och hans mor kommit utom hörhåll, och så började hon tala.

»Det är länge sedan ni var här», sade hon. »Är verkligen ert yrke så fängslande och så intressant, att det upptar er
helt och hållet? Jag frågar för att få upplysning i saker, hvarom jag är okunnig. Säg, är det det ?»

Jag svarade, att jag nog tyckte rätt bra om det, men så långt ville jag ändå inte gå.

»Det var bra roligt att få höra det, ty jag vill så gärna bli rättad, när jag har orätt», sade Rosa Dartle. »Ni tycker
kanhända, att det är litet torrt?»

Ah ja, jag kunde inte neka till, att det var litet torrt!

»Jaså, och det är väl därför ni behöfver litet förströelse och ombyte med mera i den vägen?» sade hon. »Men är
det inte litet — hm — för honom, jag menar inte för er ?»

Hon sände en snabb blick till Steerforth där han gick, stödjande sin mor med armen, och jag förstod; 529

hvem hon menade, men hvad hon menade, begrep jag inte. Tvifvelsutan märkte hon det.

»Månne det inte — märk väl, att jag ingenting påstår, bara frågar mig för — månne det inte ändå upptar honom
alltför mycket? Månne det inte gör honom mera försumlig än vanligt med afseende på besöken hos hans så blindt



hängifna — hm?» Åter sände hon dem en snabb blick, och därefter såg hon på mig med ögon, som tycktes läsa
mina innersta tankar.

»Miss Dartle», sade jag, »ni får inte tänka —»

»Det gör jag inte!» sade hon. »Tro för all del inte, att jag tänker någonting. Jag är inte misstänksam. Jag gör bara
en fråga, jag. Jag uttalar inte ett omdöme. Mitt omdöme vill jag grunda på hvad ni säger mig. Det är alltså inte
förhållandet? Det var roligt att få veta det.»

»Det är visst inte förhållandet, att jag skulle vara anledningen till att Steerforth hållit sig hemifrån längre än
vanligt, om han det gjort»,, sade jag helt bestört. »Jag har inte haft en aning om den saken, förrän ni nu tycks
antyda den. Jag har inte träffat honom på länge, förrän han kom till mig i går kväll.»

»Inte det?»

»Nej, det kan jag försäkra er, miss Dartle.»

Då hon nu såg mig rakt i ansiktet, iakttog jag, hur hennes ansikte blef skarpare och blekare, och hur märket efter
det gamla såret förlängdes, tills det skar igenom den vanställda läppen och drog ett djupt streck genom
underläppen samt sneddade af nedåt hakan. Det låg någonting riktigt hemskt så väl i detta som i ögonens glans,
då hon fixerade mig och sade:

»Hvad har han för sig?»

Jag blef så häpen, att jag upprepade orden mera för mig själf än som fråga till henne.

»Hvad har han för sig?» sade hon med en häftighet, som tycktes bränna henne som eld. »Hvad hjälper han
honom med, den där mannen, som aldrig 34. — Dickens, David Copperfield,53°

ser på mig utan att ha en outrannsaklig lögn i ögonen ? Om ni är redlig och trofast, ber jag er inte förråda er vän.
Jag ber er bara säga mig, om det är vrede eller hat eller stolthet eller oro eller något förryckt infall eller kärlek
eller hvad det är, som behärskar honom nu?»

»Miss Dartle», svarade jag», hur skall jag uttrycka mig för att förmå er att tro, att jag inte vet„ att Steerforth
blifvit sig på något sätt olik sedan den gången, då jag först följde med honom hit? Jag vet inte i hvad afseende det
skulle vara, och är fullt öfvertygad om att det ingenting är. Jag begriper inte ens, hvad ni menar.»

Hon fortfor att fixera mig med blicken, och det började rycka och pulsera i det hemska ärret på ett sätt, som förde
tanken på verklig smärta. Ena munvinkeln höjde sig som af förakt, eller af ömkan för ett föraktligt föremål.
Hastigt dolde hon den med handen — denna hand, som var så tunn och fin, att då jag sett henne hålla upp den
mot elden för att skydda ansiktet, hade jag i tankarna jämfört den med fint porslin — och så sade hon hastigt,
vildt, passioneradt: »Jag besvär er att tiga med detta!» — ej ett ord mera.

Mrs. Steerforth var öfverlycklig att ha sin son hos sig, och vid detta tillfälle var Steerforth (alldeles ovanligt
vördnadsfull och uppmärksam mot henne. Det intresserade mig mycket att se dem tillsammans, inte bara för att
de höllo så mycket af hvarandra, utan äfven på grund af den stora likheten de|m emellan och det sätt, hvarpå det
hos honom högdragna och häftiga, hos henne till följd af ålder och kön dämpats till graciös värdighet. Mer än en
gång kom jag att tänka på, att det var lyckligt att ingen allvarlig anledning till misshällighet uppstått dem
emellan, ty två sådana naturer eller, rättare sagdt, två sådana nyanser af samma natur hade varit svårare att
försona än de största motsatser i världen]. Den idén hade ej sitt ursprung i mitt eget hufvud,133

det erkänner jag, utan den uppstod till följd af ett yttrande af Rosa Dartle.

Hon sade vid middagsbordet:

»Är det då ingen, som vill säga mig det, jag har funderat på det hela dagen, och jag ville så gärna veta det.»

»Hvad år det ni vill veta, Rosa?» frågade mrs. mrs. Steerforth. »Var då inte så hemlighetsfull.»

»Hemlighetsfull!» utbrast hon. »Anser ni mig verkligen vara det?»



»Ber jag er ;inte oupphörligt», sade mrs. Steerforth, »vara snäll och tala tydligt och på ert enkla, naturliga sätt ?»

»Jaså, då är inte detta mitt enkla, naturliga sätt?» återtog hon. »Ni får i så fall lof att ha öfverseende} med mig, ty
jag frågar för att få upplysning. Man känner sig aldrig själf.»

»Det har blifvit er andra natur», sade mrs. Steerforth utan att visa något missnöje, »men nog minns jag, och det
gör väl ni också, då ert sätt var helt annorlunda, Rosa; då det var mindre försiktigt, mera tillitsfullt.»

»Jag är öfvertygad om, att ni här rätt», återtog miss Dartle; »så där tar man sig ovanor, utan! att man märker det!
Hur var det ni sade? Mindre försiktigt, mera tillitsfullt ? Hur kan jag väl helt omärkligt ha blifvit så förändrad ?
Det är verkligen bra underligt. Jag måste lägga an på att åter bli som förr.» ! ! '

»Det vore önskligt», sa,de mrs. Steerforth med ett leende.

»Det är min mening att riktigt försöka», återtog hon. »Jag skall lära mig att vara uppriktig af — låt mig se — af
James.»

»Det skall jag säga er, Rosa», inföll mrs. Steerforth — ty Rosas ord verkade alltid till en Iviss grad som
sarkasmer, äfven då hon, som nu var fallet, talade på det mest okonstlade sätt i världen, »det skall jag säga er, att
ni aldrig kunde lära er den saken i en bättre skola.»532

»Det är jag säker på», svarade hon med ovanlig innerlighet. »Finns det något jag är säker på, så är det på det.»

Mrs. Steerforth ångrade visst, att hon blifvit litet förargad, ty kort därefter sade hon i den vänligaste ton:

»Nå, min snälla Rosa, vi ha inte än fått höra hvad det var, ni önskade få veta?»

»Hvad det var, jag önskade få veta?» upprepade hon med retsam köld. »Jo, det var bara huruvida personer, som
äro hvarandra lika till sin moraliska läggning — är det så det heter?»

»Det uttrycket är så godt som något annat», sade Steerforth.

»Tack för upplysningen! Jag skulle vilja veta huruvida människor, som äro hvarandra lika till sin moraliska
läggning, löpa större fara än sins emellan olika beskaffade naturer att bli oense på fullt allvar, i händelse någon
allvarlig tvistefråga uppstår dem emellan ?»

»Det skulle jag vilja svara ja på», sade Steerforth.

»Skulle ni det?» sade hon. »Det var märkvärdigt! Antag då till exempel — ty när det är ett blott antagande, kan
man ju förutsätta hvad som helst — antag, att ni och er mor råkade i någon allvarsam strid.»

»Min bästa Rosa», inföll mrs. Steerforth med ett godmodigt skratt, »försök att hitta på något annat exempel.
James och jag känna alltför väl våra inbördes plikter, att någonting sådant skulle vara möjligt.»

»Ja, det är ju sant», sade miss Dartle och nickade betänksamt på hufvudet. »Den omständigheten skulle
förebygga det? Ja, naturligtvis. Nu är jag riktigt glad, att jag satt det i fråga, ty det känns så godt att veta, att er
ömsesidiga pliktkänsla gör saken omöjlig. Tack, tack så mycket !»

Ännu en omständighet, som stod i sammanhang med miss Dartle, får icke förbigås, ty jag fick anledning att
minnas den längre fram, då det förflutna,533

så ohjälpligt och så sorgligt, låg afslöjadt för mig. Under hela den dagen, framför allt från den stund då det nyss
anförda samtalet ägde rum, anlitade! Steerforth hela sin förmåga, det vill säga bela sin natürliga lätthet, för att
förvandla denna underliga varelse till en angenäm och harmonisk sällskapsmänniska, Att han lyckades var ingen
öfverraskning för mig. Att hon kämpade emot det tjusande intrycket af denna älskvärda konst — som jag då höll
för älskvärd natur — förvånade mig icke heller, ty jag visste, att hon stundom var ovänlig och motspänstig. Jag
såg hur hennes ansiktsuttryck och sätt så småningom förändrades; jag såg hur hon betraktade honom med
tilltagande! beundran; jag såg hur hon gjorde sina allt svagare och svagare men ständigt harmsna försök att
motstå den fängslande förmåga han ägde, och det var som om hon ogillat sin svaghet; och till sist såg jag, hur
hennes skarpa blick mildrades, hur hennes leende blef vekt, och jag upphörde att vara rädd för henne, som jag



förut varit hela dagen,, då vi nu sutto kring elden, samtalande och skrattande lika oförbehållsamt som om vi varit
barn.

Om det var för att vi redan suttit där så länge eller för att Steerforth beslutat att icke låta den vunna fördelen gå
sig ur händerna, vet jag inte; säkert är, att vi ej stannade kvar i matsalen fem minuter sedan hon gått. »Hon spelar
på harpa», sade Steerforth sakta, då vi kommo till salongsdörren, »och jag tror inte, att någon annan än min mor
hört henne göra det på de sista tre åren». Han sade detta med ett egendomligt leende, som genast försvann, och'
då vi kommo in i rummet, funno vi henne ensam.

»Stig inte upp!» bad Steerforth — hon hade redan rest sig. »Min bästa Rosa, gör inte det. Var nu riktigt älskvärd,
och låt oss höra en irländsk visa.»

»Inte bryr ni er om irländska visor?» sade hon.

»Jo, mycket!» sade Steerforth. »Jag föredrar dem framför alla andra. Och äfven Bellis är så förtjust i534

musik. Sjung en irländsk visa för oss, Rosa, och låt mig sitta och höra på som förr i världen.»

Han rörde hvarken vid henne eller vid stolen; hon rest sig från, men satte sig i närheten af harpan. Hon stod invid
den en liten stund och gjorde med högra handen egendomliga rörelser, som om hon spelat, men utan att framkalla
ett ljud. Till sist satte hon sig, drog instrumentet till sig helt hastigt och började spela och sjunga.

Jag vet inte hvad det var i anslaget eller rösten, som gjorde den sången till den mest underbara jag någonsin hört
eller kunnat tänka mig. Det låg någonting hemskt i dess realism. Det var som om den aldrig blifvit skrifven eller
satt till musik, utan framsprungit ur hennes egen passion, funnit ett ofullständigt uttryck' i hennes rösts dämpade
toner och åter dolt sig, då hon tystnade. Jag var alldeles förstummad, då hon åter lutade sig mot harpan och lät sin
högra hand forma greppen utan att knäppa på strängarna.

En minut förgick, och så väcktes jag ur min förtrollning. Steerforth hade lämnat sin plats och gått till henne,
leende lagt sin arm om hennes lif och sagt: »Se så, Rosa, låt oss framdeles hålla riktigt innerligt af hvarandra!»
och hon hade då slagit till honom, stött honom ifrån sig med en vildkatts raseri och störtat ut ur rummet.

»Hvad var det med Rosa?» frågade mrs. Steerforth, som kbm in.

»Hon här varit en ängel, mamma», sade Steerforth, »men bara en liten stund; nu har hon gått till den motsatta
ytterligheten för att hålla sig skadeslös.»

»Du borde akta dig för att reta henne, James. Hennes lynne har blifvit förbittradt, k|om ihåg det, och man bör
skona det.»

Rosa kom inte tillbaka, och hon nämndes icke vidare, förrän jag gick in med Steerforth i hans rum och skulle taga
god natt af honom. Då skrattade535

lian åt henne och frågade mig, om jag någonsin sett ett så obegripligt litet stycke.

Jag gaf till känna min förvåning på det allra lifligaste och frågade honom, om han hade en aning om, hvad det
var, som så plötsligt retat henne.

»Det vete himlen», sade Steerforth, »det kunde vara hvad som helst eller ingenting alls. Jag har ju sagt dig, att
hon lägger allt, sig själf inberäknadt på slipstenen och hvässer det. Hon är ett eggjärn, som man måste handskas
varligt med. Hon är alltid farlig. God natt.»

»God natt, kära Steerforth!» sade jag. »Jag är rest, innan du vaknar i morgon. God natt!»

Han ville inte gärna låta mig gå, utan stod och höll mig kvar med en hand på hvardera af mina axlar, liksom han
gjort det i mitt eget rum.

»Bellis», sade han och log — »ty fastän det inte är det namn dina faddrar gåfvo dig, är det det namn jag helst
kallar dig vid — och jag önskar, o, hvad jag önskar, att du kunde gifva det till mig.»



»Det måtte jag väl kunna, om jag vill», sade jag.

»Bellis, om någonsin något kommer att skilja oss åt, så tänk det bästa möjliga om mig, du gamle gosse. Låt oss
komma öfverens om det. Tänk det bästa möjliga om mig, ifall omständigheterna skilja oss åt!»

»För mig är du alltid densamme, Steerforth», sade jag. »Jag håller alltid lika varmt och innerligt af dig.»

Jag kände sådana samvetskval för att jag någonsin ens i en formlös tanke gjort honom orätt, att bekännelsen
därom sväfvade på mina läppar. Om jag inte dragit mig för att förråda Agnes* tillit och fruktat att inlåta mig på
iämnet med fara att göra detta, skulle jag biktat mig redan innan han sade: »Gud välsigne dig, Bellis, och nu god
natt I» Emellertid blef det ingen bekännelse af, vi tryckte hvarandras händer och skildes.

Jag var uppe i den skumma dagningen, klädde mig så tyst som möjligt och tittade in i hans rum. Han sof så godt,
låg där så ledigt med hufvudet på armen, som jag ofta sett honom ligga i skolan.536

Den tiden stundade, och det ganska snart, då jag nästan förvånades öfver att ingenting stört hans ro den där
morgonen, då jag såg på honom. Men han sof — låt mig tänka mig honom så än en gån g — han sof som jag ofta
sett honom sofva i skolan, och i denna tysta timme lämnade jag honom.

— För att aldrig mera — må Gud förlåta dig Steerforth — i innerlig tillgifvenhet och vänskap vidröra den
viljelösa handen. Aldrig, aldrig mera I

KAP. XXX.

En förlust.

Framemot aftonen kom jag till Yarmouth' och begaf mig till värdshuset. Jag visste, att Peggottys gästrum, —
mitt rum — snart skulle bli upptaget, om den objudne gästen, för hvilka alla lefvande måste vika, trädde in i
huset. Kanske hade han redan kommit. Jag begaf mig, som sagdt är, till värdshuset, åt middag där och beställde
en säng.

Klockan var tio, då jag gick ut. Många bodar voro redan stängda, och det var ganska tyst i staden. Då jag kom
fram till Omer & Jorams, voro luckorna försatta, men boddörren stod öppen. Som jag i perspektivets fond såg
mr. Omer, där han satt och rökte invid bodkammardörren, steg jag in och frågade hur han mådde.

»Nej, se det var då någonting riktigt rart I» utbrast mr. Omer. »Hur står det till med er själf ? Sitt ner I Jag hoppas
röken inte besvärar er ?

»Långt därifrån», sade jag. »Jag tycker orri deri, när pipan är någon annans.» 536
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»Nej, se det var då någonting riktigt rart I» utbrast mr. Omer. »Hur står det till med er själf ? Sitt ner I Jag hoppas
röken inte besvärar er ?

»Långt därifrån», sade jag. »Jag tycker orri deri, när pipan är någon annans.»537

»Jaså, ni röker inte själf?» sade mr. Omer och skrattade. »Så mycket bättre, sir. Dålig vana för ungdom. Sitt ner.
Själf röker jag för andtäppans skull.»

Mr. Omer hade beredt plats för mig och ställt fram en stol. Nu satte han sig åter helt andfådd, och stack pipan i
munnen, som om han hämtat luft ur den och lupit fara att förgås, om han icke haft den att tillgå.

»Det kostar på mig, att jag fått ledsamma underrättelser om mr. Barkis», sade jag.

Mr. Omer såg på mig utan att förändra en min och skakade på hufvudet.

»Vet ni, hur det är med honom i kväll?» frågade

jag.

»Samma fråga tänkte jag göra er, sir», sade mr. Omer, »så vida inte grannlagenheten hindrat mig. Se det är en af
olägenheterna med vårt yrke. När en person är sjuk, kunna vi aldrig fråga, hur det står till med honom.»

Den svårigheten hade jag inte tänkt på, fastän jag nog, då jag steg in, hyste mina farhågor för att få höra den
gamla melodien. När han nämnde den, förstod jag dock hans mening och sade det också.

»Ja, ja, ni förstår», sade mr. Omer och nickade. »Vi våga inte göra det. Jag försäkrar er, att för de flesta patienter
vore det en stöt, som de inte hämtade sig från, om någon sade till dem: 'Det är bud från Omer & Jorams och
frågar hur det står till med er i dag på morgonen' — eller kvällen — allt som det föll sig.»

Mr. Omer och' jag nickade åt hvarandra, och mr. Omer förstärkte sitt luftförråd med tillhjälp af pipan.

»Det är en af de omständigheter, som hindra oss i vårt yrke att visa uppmärksamhet, hvilka annars vore
önskvärda», sade mr. Omer. »Tag till exempel mig. Jag har ju kant Barkis i fyrtio år så visst som ett, och vi ha
nickat åt hvarandra, då han gått538

förbi. Men inte kan jag gå och säga: 'Hur är det med honom ?'»

Det gjorde mig riktigt ondt om mr. O mer, och det sade jag honom;.

»Jag hoppas», sade mr. Omer, »att jag inte jät egennyttigare än någon annan. Se bara på mig. Min andedräkt kan
tryta i hvilket ögonblick som helst, och det är väl inte troligt, att jag skulle vara egen-nyttig under sådana
förhållanden. Jag säger, att troligt är det väl inte, att den skulle vara egennyttiga som vet, att han skall mista
andan endera dagen, alldeles som en sönderskuren blåsbälg mister luften. Och är man då till på köpet morfar — »
sade mr. Omer.

»Nej, det är visst inte troligt», sade jag. »Inte för att jag klagar på mitt yrke», sade mr. Omer. »Nej, det gör jag
visst inte. Alla yrken ha sina fördelar och sina olägenheter. Hvad jag önskar är, att patienterna uppfostras till
mera själsstyrka.»

Mr. Omer såg mycket blid och vänlig ut och drog några bloss under tystnad. Återgående till hufvud-ämnet, sade
han sedan:

»Vi måste följaktligen, nar det gäller underrättelse om Bar kis' tillstånd, inskränka oss till lilla Em'ly. Hon vet
hvad vi verkligen åsyfta, och hon misskänner och misstänker oss lika litet som om vi vore små oskyldiga lamm.
Minnie och Joram ha just nyss gått dit bort — hon är där och hjälper sin moster litet, sedan hon slutat hjär. — och
de skulle fråga henne, hur det är med honom i kväll; om så är, att ni vill vänta, tills de komma tillbaka, får ni reda
på allt. Får jag inte bjuda er något ? Ett glas arrak och vatten? Jag dricker det själf till pipan», sade Omer och
lyfte upp sitt glas, »ty det anses klara luftgångarna, som min besvärliga andedräkt skall fram igenom. Men, Gud
bevars väl», sade mr. Omer dystert, »inte är det något fel med luftgångarna inte. 'Ge mig bara andedräkt', säger
jag till min dotter Minnie, 'så skall jag nog skaffa fram den genom gångarna'.»539



Han hade verkligen svårt att andas, och det var riktigt oroande att se honom skratta. När han åter hämtat sig så
mycket, att man kunde tala till honom, tackade jag honom för den erbjudna förfrisk-' ningen men afböjde den,
emedan jag nyss ätit middag, och sedan jag sagt, att jag, efter han var så god och bad mig, skulle vänta där tills
hans dotter och måg kommo tillbaka, frågade jag hur det var med lilla Em'ly.

»Uppriktigt sagdt», svarade mr. Orner, i det han tog pipan ur munnen för att gnugga hakan, »skall jag känna mig
glad, sedan bröllopet är öfver.»

»Hvarför det?» frågade jag.

»Jo, hon är verkligen litet vankelmodig för det närvarande», sade mr. Omer. — »Inte för att hon inte är så vacker
som förr, för hon är vackrare — jag försäkrar er, att hon är vackrare. Inte för att hon inte arbetar så duktigt som
förr, för det gör hon. Hon har hunnit med så mycket som sex andra, det är säkert, det. Men se1, det fattas henne
mod och hurtighet. Förstår ni hvad jag menar», sade mr. Omer, sedan han åter gnuggat hakan och rökt litet, »då
jag anför uttrycket: 'Håll i och drag med friska tag, mina gossar, hurra, hurrar Se det jär just det där, som jag
saknar hos Em'ly.»

Mr. Omers ansikte och sätt förtydligade till den grad hans ord, att jag med godt samvete kunde nicka på hufvudet
och gissa hans mening. Min lätthet att fatta tycktes behaga honom, och han fortfor:

»Se nu tror jag, att det egentligen beror på att hon inte har allt klappadt och klart. Vi ha öfver-lagt ganska mycket
om saken, hennes morbror och jag, och hennes fästman och jag efter slutadt dagsarbete; och jag tror, att det
kommer sig af att inte allt är klappadt och klart. När det gäller Em'ly», sade mr. Omer och skakade sakta på
hufvudet, »får man lof att besinna, hvilken ovanligt ömsint liten varelse hon är. Ordspråket säger, att man inte
kan göra en silkesbörs af ett svinöra, men jag vet inte om det är sä riktigt. Jag tror nog det kan gå,142

om man börjar i tid. Hon har väl af den där gamla båten gjort ett hem, som hvarken kan pfverträffas af gråsten
eller marmor.»

»Ja, nog är det sant», sade jag.

»Det är verkligen någonting värdt att skåda», sade mr. Omer, »hur den där lilla söta ungen hänger fast vid sin
morbror. Med hvar dag sluter hon sig närmare ioch närmare, ömmare och ömmare till honom. Detta bevisar, att
det pågår en strid inpm henne. Hvarför skall den dragas ut längre än som behöfs?»

Jag lyssnade uppmärksamt till den hedersmannens prd och höll med honom af allt hjärta.

»Och därför», fortfor mr. Omer i trygg och ledig ton, »sade jag det till dem. Så här sade jag: 'Anse för all del inte,
att Em'ly med afseende på tideiü är fastspikad hos oss. Långt därifrån. Låt det bli när ni vill. Hon har gjort mera
skäl för sig än som beräknats; hon har lärt sig yrket fortare än som beräknats; det som återstår kunna Omer &
Joram kbrsa öfver, och hon blir fri när ni vill. Skulle så vara, att hon efteråt vill träffa något litet aftal med foss
och göra litet arbete för oss hemma, så är det bra. Hvarom icke, är det också bra. Vi ha i alla händelser ingenting
förlorat på henne! För ser ni», tillade mr. Omer och knuffade till mig med pipan, »inte är det troligt, att en man,
som lider af en sådan andtäppa som jag och som till på köpet är morfar, far hårdt fram med en sådan där liten
blåögd blomma, som hon är.»

»Visst inte, det förstår jag väl», sade jag.

»Visst inte, det har ni rätt i», sade mr. Omer. »Godt och väl! Hennes kusin, för ni vet väl, att hon skall gifta sig
med sin kusin?»

»Ja, för all det», sade jag, »jag känner honom mycket väl.»

»Det hade jag glömt», sade mr. Omer, »men till saken! Hennes kusin, som tycks vara en driftig man och står sig
bra, tackade mig på ett mycket manligt isätt för det där — och jag tillstår, att han i det hela betett sig så, att jag
fått mycket goda tankarS4i

om honom —f han gick emellertid och skaffade sig det allra trefligaste lilla hus, som både ni och jag kunde



afundas honom. Det lilla huset är nu full-istäindigt möbleradt och så nätt och komplett som ett dockskåp. Hade
;inte Barkis* sjukdom kommit emellan, antar jag, att de vid det här laget varit man och' hustru. Nu är det
emellertid uppskjutet.»

»Och Em'ly, mr. Omer?» frågade jag. »Har hon kommit mera i jämvikt?»

»Hvad det beträffar», svarade han och gned sig åter på hakpåsen, »så kan man knappt begära det. Motseendet af
förändring och skilsmässa med mera är både närliggande och aflägset. Barkis' död skulle inte vålla något långt
uppskof, hans gradvisa aftagande torde däremot göra det. I alla händelser är det någonting ovisst öfver
alltsammans.»

»Ja, jag förstår det», sade jag.

»Och Em'ly är följaktligen alltjämt litet nedstämd och orolig, kanske i det hela än mera än hon var det förut. Med
hvar dag tycks hon hålla mer och mer af sin morbror och finna det svårare att skiljas från oss alla. Säger jag
henne ett vänligt ord, får hon tårarna i ögonen, och om ni fick se henne tillsammans med min dotter Minnies lilla
flicka, skulle ni aldrig glömma det. Herre Gud», sade mr. Omer, »hvad hon älskar det barnet!»

Som tillfället var särdeles gynnnsamt, föll det mig in, att inteian vi afbrötos af hans dotters och! hennes mans
återkomst, fråga mr. Omer, om han visste något om Martha.

»Ah», svarade han med en skakning på hufvudet och såg mycket nedslagen ut, »ingenting godt. En sorglig
historia, sir, hur man än ser den. Aldrig trodde jag det var något ondt med den flickan. Jag vill inte tala om det, så
min dotter Minnie hör det — ty hon skulle då genast tillrättavisa mig — meii det trodde jag aldrig. Ingen af oss
misstänkte det.»

Mr. Omer, som hörde sin dotters steg^ innan jag hörde dem, vidrörde mig med pipan och slöt varnande542

till ena ögat. Strax därefter kommo hon och hennes man in.

De talade om att mr. Barkis var »så dålig han kunde vara», att han totalt förlorat medvetandet och att mr. Chillips
visat sig mycket dyster och sagt ute i köket, att om också hela medicinalstyrelsen;,, kirurgkollegiet och
apotekarsällskapet sammankallades, kunde de icke hjälpa honom. Han var utöm räckhåll för de båda
förstnämnda sällskapen, och apotekarne kunde endast förgifta honom.

Då jag fick höra detta, och då de talade om att mr. Peggotty var där, beslöt jag att genast begifva mig dit. Jag tog
god natt af mr. Omer och af mr. och mrs. Joram, och så styrde jag mina steg ditåt med en känsla af högtidligt
allvar, som gjorde mr. Barkis till en helt ny och annorlunda beskaffad varelse.

Min sakta knackning på dörren besvarades af mr. Peggotty. Han blef inte så förvånad att få se mig som jag
väntat. Så var äfven förhållandet med Peggotty, då hon kom ned; och jag har märkt något dylikt sedan. Jag tror,
att när den stora förfärliga öfverraskningen förbidas, bli alla andra förändringar och öfverraskningar ytterst
obetydliga.

Jag tryckte mr. Peggottys hand och gick in i köket, under det att han helt sakta stäWgde dörren. Lilla Em'ly satt
vid fönstret med händeilna för ansiktet. Ham stod bredvid henne.

Vi talade i h viskningar och lyssnade dessemellan efter ljud uppifrån rummet. Jag hade inte tänkt på det Vid mitt
närmast föregående besök, men hur underligt att nu sakna mr. Barkis i köket!

»Det här var bra vänligt af er, master Davy», sade mr. Peggotty.

»Alldeles ovanligt vänligt», sade Ham.

»Em'ly, min älskade flicka», ropade mr. Peggotty. »Se här ha vi master Davy. Blir du inte glad, min unge? Har
du inte ett ord för master Davy?»

Hon genomilades af en darrning, som jag kan se än, och jag känner än hur kall hennes hand var* då jag rörde vid
den. Dess enda teckefr till lifaktig-543



het var, att den drogs undan min, och sä gled hlon ned från stolen, smög sig på andra sidan om sin morbror och
lutade sig, alltjämt tyst och darrande^ mot hans bröst.

»Det hjärtat är så ömt», sade mr. Peggotty och strök hennes rika hår med sin stora, hårda hand, »att det inte kan
uthärda det här sorgliga. Det är naturligt för de unga, master Davy, de unga, som a' obekanta med så'na här
pröfningar och skygga som min lilla fågel här — det är naturligt.»

Hon slöt sig än tätare intill honom, men hon hvarken lyfte upp hufvudet eller sade ett ord.

»Det börjar bli sent, mitt barn», sade mr. Peggotty, »och här är Ham, som kommit för att hämta dig. Se så, gå nu
med honomj, som också har ett ömt hjärta, Hvad nu då, Emly? Hvad sade du, min älskling?» i ! ! 1

Ljudet af hennes röst nådde icke mig, men han böjde ned hufvudet som för att lyssna till henne och1 sade sedan:

»Låta dig stanna hös morbror? Det är väl inte din mening att be mig om det ? Stanna hos morbror,] min lilla
stumpa? När han som snart skall bli din, man, kommit hit för att följa dig hem. Det skulle ingen tro, som ser dem
här lilla flickan bredvid en väderbiten sjöbjörn som jag», sade mr. Peggotty och såg på oss båda med oändlig
stolthet, »att hafvet har inte mera sälta i sig än hon har ömhet i sig för sin morbror — den tokiga lilla Em'ly I»

»Och Em'ly har rätt i det, master Davy!» sade Ham. »Vet ni hvad? Efter Em'ly önskar det och hon är uppskakad
och rädd, kan hon gärna få stanna här tills i morgon. Låt mig få stanna här också!»

»Nej, nej», sade mr. Peggotty. »Det skall du inte göra — inte går det an, att en gift eller så godt som gift man tar
och slarfvar bort en hel dags arbete. Och det går inte att både vaka och arbeta. Gå du hem och lägg dig. Inte är du
väl rädd för att inte jag kan ta god vård om Em'ly ?»

Ham lät öfvertala sig och tog sin hatt för att544

gå. Men till och' med då han kysste henjne — och hvar gång jag såg honom närma sig henne, kände jag, att
naturen gifvit honjom en gentlemans själ

— tycktes hon sluta sig närmare sin morbror, ja^ anda därhän, att hon undvek sin trolofvade. Jag stängde dörren
efter honom för att intet skulle störa den tystnad som rådde, och när jag kom tillbaka, stod mr. Peggotty ännu och
talade till henne.

»Nu går jag upp», sade han, »och talar om för din moster, att master Davy kommit hit, och det skall säkert krya
upp henne litet. Sätt dig du framför elden, min tös, och värm dina små iskalla händer. Inte skall du vara så
förskräckligt rädd och lägga det så hårdt vid dig. Hvad för något ? Jaså, du vill följa med mig. Nå, så kom då,
kom! Om hennes morbror blef jagad från hus och hem och tvungen att lägga sig i ett dike, master Davy», sade
mr. Peggotty med samma stolthet som förut, »så är det min tro, att hon skulle följa honom. Men snart blir det en
annan du skall följa — snart blir det en annan, Emfly.»

Då jag sedan gick upp och passerade den öppna dörren till min kammare, där det var mörkt, fick jag ett oredigt
intryck af, att hon var därinne, att hon kastat sig ned på golfvet. Men om det verkligen var hon, eller om
skuggornas virrvarr bedrog mig, det vet jag inte.

Jag hade god tid, då jag satt framför kökselden, att tänka på den vackra lilla Em'lys fruktan för döden

— som jag, jämte det mr. Omer sagt mig, tog för anledningen till, att hon var sig så olik — och! jag hade god tid,
innan Peggotty kom ned, att mildra mitt omdöme om denna svaghet. Jag räknade klockans tick tack, och min
känsla af den högtidliga stillhetens allvar fördjupades. Peggotty slog armarna om mig och välsignade mig, och
hon tackade mig gång på gång för att jag var henne till en sådan tröst — jag anför hennes egna ord — i hennes
bedröfvelse. Hon bad mig sedan så innerligt att följa med henne ditupp och förklarade snyftande, att Barkis545

alltid hållit af och beundrat mig, att han ofta talat om mig, innan han föll i dvala, och att hon trodde, att i händelse
han återkom till sans, skulle åsynen af mig bereda honom glädje, så vida någonting jordiskt numera kunde det.

Sannolikheten af att han skulle återfå medvetandet föreföll mig ganska ringa, då jag fick se honom. Han låg i en



mycket obekväm ställning med hufvudet och skuldrorna utanjför sängen, halft hvilande på skrinet, som
förorsakat honom så mycken smärta och oro. Jag fick höra, att sedan ban icke längre orkade krypa ur sängen för
att öppna det och ej heller förmådde förvissa sig om dess säkerhet medelst den slagruta jag sett honom använda,
hade han låtit ställa det på en stol bredvid sänjgen, där han sedan omfamnat det både natt och dag. Hans arm
hvilade nu på det. Tiden och världen gledo ifrån honom, men skrinet hade han kvar, och de sista ord han uttalat
voro — med förtydligande ton; — »gamla kläder»,

»Kära Barkis», sade Peggotty nästan gladt och böjde sig öfver honom under det att hennes bror och jag stodo vid
sängens fotgafvel. »Här ha vi fått besök af min kära, kära gosse, master Davy, han, som förde ihop oss båda,
Barkis. Det var ju genom honom du skickade dina hälsningar. Vill du inte tala med master Davy ?»

Han var lika stum och känslolös som skrinet, från hvilket hans gestalt hämtade sitt enda uttryck.

»Han går ut med tidvattnet», mumlade mr. Peggotty till mig bakom handen.

Mina ögon voro dimmiga, och det voro äfven mr. Peggottys, men Jiviskande upprepade jag: »Med tidvattnet ?»

»Här utmed kusten», sade mr. Peggotty, »kunna folk inte dö förrän tidvattnet i det närmaste runnit ut. Födas
kunna de inte, så vida det inte stigit igen —: bäst går det vid hög flod. Plan går ut med tidvattnet. Ebben inträder
klockan half fyra, och så står det stilla en halftimme. Lefver han tills det vänder sig,
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håller han sig nog kvar öfver floden och! går ut med nästa ebb.»

Vi stannade kvar däruppe och vakade länge, i timtal. Jag vågar inte uttala mig om det hemlighetsfulla inflytande
min närvaro öfvade på honom då han var i detta tillstånd, men då han till slut föll i len "matt yrsel, $x det säkert,
att häri mumlade någonting om att nu körde han till skolan med mig.

»Nu kommer han till sans», sade Peggotty.

Mr. Peggotty vidrörde mig i detsamma och hviskade med vördnadsfull bäfvan: »Nu går det hastigt ut!»

»Älskade Barkis!» sade Peggotty.

»C. P. Barkis», utstötte han svagt. »Någon bättre kvinna finns det inte!»

»Se här ha vi master Davy!» sade Peggotty, ty nu öppnade hän ögonen.

Jag skulle just fråga, om han käride igen mig, dä han försökte att räcka ut armen och sade till mig fullt tydligt och
med ett godt leende:

»Nog vill Barkis.»

Och som det' var lågvatten, gick hän ut med ebben.

KAP. XXXI. En större förlust.

Jäg hade inte svårt för att på Peggottys uppmaning besluta mig för att stanna kvar, tills den stackars formannens
kvarlefvor gjort sin sista färd till Blunderstone. Hon hade för länge sedan af egna besparingar inköpt ett litet
stycke jord på vår gamla kyrkogård, nära den plats där henines »söta flicka», som hon alltid kallade min mor, låg
begrafven. Och där skulle de hvila. " , ; 546

håller han sig nog kvar öfver floden och! går ut med nästa ebb.»

Vi stannade kvar däruppe och vakade länge, i timtal. Jag vågar inte uttala mig om det hemlighetsfulla inflytande
min närvaro öfvade på honom då han var i detta tillstånd, men då han till slut föll i len "matt yrsel, $x det säkert,
att häri mumlade någonting om att nu körde han till skolan med mig.

»Nu kommer han till sans», sade Peggotty.

Mr. Peggotty vidrörde mig i detsamma och hviskade med vördnadsfull bäfvan: »Nu går det hastigt ut!»



»Älskade Barkis!» sade Peggotty.

»C. P. Barkis», utstötte han svagt. »Någon bättre kvinna finns det inte!»

»Se här ha vi master Davy!» sade Peggotty, ty nu öppnade hän ögonen.

Jag skulle just fråga, om han käride igen mig, dä han försökte att räcka ut armen och sade till mig fullt tydligt och
med ett godt leende:

»Nog vill Barkis.»

Och som det' var lågvatten, gick hän ut med ebben.

KAP. XXXI. En större förlust.

Jäg hade inte svårt för att på Peggottys uppmaning besluta mig för att stanna kvar, tills den stackars formannens
kvarlefvor gjort sin sista färd till Blunderstone. Hon hade för länge sedan af egna besparingar inköpt ett litet
stycke jord på vår gamla kyrkogård, nära den plats där henines »söta flicka», som hon alltid kallade min mor, låg
begrafven. Och där skulle de hvila. " , ;547

Det gläder mig att veta, att jag, då jag säll-skapade med Peggotty och gjorde allt hvad jag förmådde för henne —
hvilket var litet nog — visade mig så tacksam som jag till och med nu kunde önska, att jag gjort det. Men jag
fruktar, att jag erfor en tillfredsställelse af mera personlig och yrkesmässig natur, då jag tog hand om mr. Barkis'
testamente och uttydde dess innehåll.

Det var nog min förtjänst, att man kom att leta efter det i skrinet. Där fann man det efter något sökande på
bottnen af en fodertornister, hvari jämte åtskilligt hö upptäcktes ett gammalt guldur med kedja pch pitschaft, som
mr. Barkis burit på sin bröllopsdag och som aldrig synts till hvarken förut .eller efteråt, en piprensare af silfver i
form af ett ben, en konstgjord citron, innehållande små koppar och fat, som mr. Barkis troligen köpt för att ge åt
mig, då jag var barn, men sedan icke kunnat förmå sig att skiljas från, åttiosju och en half guineas i guld;,
tvåhundratio pund i fullkomligt oskadda sedlar, åtskilliga kvitton på bankdepositioner, en gammal hästsko, en
falsk shilling, en bit kamfert och ett ostronskal. Af den omständigheten att detta sistnämnda blifvit mycket gnidet
och företedde prismatiska färger på insidan, sluter jag mig till att mr. Barkis haft vissa sväfvande begrepp om
äkta pärlor, som dock aldrig antagit någon bestämd form.

I åratal hade mr. Barkis fört med sig detta skrin på sina dagliga färder. För att det icke skulle ådraga sig
uppmärksamhet, hade han hittat på en historia om att det tillhörde »mr. Blackboy» och skulle »stå kvar hos
Barkis tills det afhämtades». Denna fabel hade han i fordom tydliga bokstäfver upptecknat på locket. Nu var
skriften nästan utplånad.

Under alla dessa år hade han samlat och sparat, och jag fann, att resultatet var ganska godt. Hans förmögenhet i
penningar uppgick till nära tre tusen pund. Af dessa hade han anslagit räntan å ett tusen åt mr. Peggotty på lifstid;
vid dennes frånfälle skulle kapitalet delas i lika lotter mellan Peggotty, lilla EmTy548

och mig eller den eller de af oss kvarlefvande. Allt öfrigt, som vid dödsfallet tillhört honom, testamenterade han
till Peggotty, som han insatte till universal-arfvinge och verkställarinna af hans sista vilja och testamente. Jag
kände mig som en riktig proctor,; då jag med iakttagande af alla öfliga ceremonier läste upp detta dokument och
framställde dess bestämmelser, jag vet inte hur många gånger, för dem de an-gingo. Jag började tycka, att det var
mera bevändt med Gommons än jag trott. Jag granskade testamentet med den allra största uppmärksamhet,
förklarade det fullt formenligt uppsatt i alla afseenden, gjorde en och annan blyertsanteckning i marginalen och
tyckte, att det var riktigt märkvärdigt, att jag visste så mycket.

Med detta djupsinniga uppdrag samt med att göra en förteckning åt Peggotty öfver all den egendom hon tillträdt,
ordna affärerna på ett praktiskt sätt och upplysa och råda henne på hvarje punkt till bådas vår förnöjelse,
tillbringade jag veckan före begrafningen. Lilla Em'ly såg jag ej till under denna mellantid, men det berättades
mig, att bröllopet eller vigseln i all stillhet skulle försiggå om fjorton dagar.



Jag bevistade icke begrafningen i kostym, om jag så får uttrycka mig. Jag menar, att jag inte styrde ut mig i svart
kappa och hängande krusflor som en fågelskrämma, men tidigt på morgonen vandrade jag i väg till Blunderstone
och var på kyrkogården när kistan kom, åtföljd endast af Peggotty och hennes; bror. Den galne herrn satt i mitt
lilla fönster och såg på; mr. Chillips lilla barn nickade på sitt oformliga hufvud och rullade sina utstående ögon åt
prästen öfver sin sköterskas axel; mr. Omer flämtade i bakgrunden; inga andra voro tillstädes, och det gick
mycket anspråkslöst till. Efter akten gingo vi en timme omkring på kyrkogården och plockade några späda blad
på trädet, som bredde sina grenar öfver min moders graf.

Här känner jag, att jag börjar darra. Ett moln sänker sig öfver staden där i fjärran, mot hvilken549

jag ställer mina ensliga steg. Jag fruktar att nalkas den. Det är nästafi olidligt att tänka på hvad som hände den
minnesvärda kvällen och som måste upprepas, om jag skall fortsätta.

Men det blir inte värre för att jag skrifver om det. Det blefve inte bättre, om jag lät min motsträfviga hand stanna.
Det hände. Ingenting kan upphäfva det en gång skedda, ingenting kan göra det annorlunda än det var.

Min gamla sköterska skulle dagen därefter följa med mig till London i anledning af testamentet. Lilla Em'ly
tillbringade begrafningsdagen hos mr. Omers. På aftonen skulle vi alla samlas i det gamla båthuset. Ham skulle i
vanlig tid komma dit med Em'ly, jag kunde komma när jag ville. Brodern och systern skulle åka tillbaka i samma
vagn och i skymningen vänta oss vid härden.

Jag skildes från dem vid den där grinden, där jag i mina barndomssyner sett Straps hvila sig med Roderick
Randoms kappsäck, och i stället för att genast vända åter vandrade jag ett litet stycke framåt vägen till Lawestoft,
innan jag gick tillbaka till Yar-mouth. Jag åt middag i en snygg ölstuga ett par eng. mil från den förr omnämnda
färjan, och så gick dagen, och det var afton då jag kom dit. Det hade 'börjat regna, och det var ganska ruskigt,
men månen tittade fram bakom molnen, och det var icke mörkt.

Snart låg mr. Peggottys hus inom synhåll, och1 ljuset lyste ut genom fönstret. Jag ströfvade framåt genom den nu
ganska tunga sanden, var snart vid dörren och steg in.

Hvad det såg trefligt ut därinne! Mr. Peggotty hade rökt sin aftonpipa, och förberedelser hade gjorts för den
blifvande kvällsvarden. Elden flammade klart, askan var undansopad, och kistan stod och väntade på att lilla
Em'ly skulle intaga sin gamla plats. På sin gamla plats satt nu åter Peggotty, sig lik som innan hon lämnat den,
om man undantar dräkten. Hon hade redan återgått till sitt gamla sällskap, arbets-lådan med St. Paulskyrkan på
locket, alnmåttet i stu-152

gån och vaxbiten — där voro de åter, som om intet rubbat deras lugn. Mrs. Gummidge såg litet surmulen ut, dä,r
hjon satt i sin vrå, följaktligen, var äfven hon mycket naturlig.

»Ni är den första som kommer, master Davy!» sade mr, Peggotty med ett gladt ansikte. »Behåll inte; den där
rocken på, sir, om den är våt.»

»Tack, tack, mr. Peggotty», sade jag och gaf honom öfverrocken att hänga upp. »Den är alldeles torr.»

»Ja, verkligen», sade mr. Peggotty och kände mig på axlarna. »Torr som, fnöske! Sitt ner, sir. Det är öfverflödigt
att säga välkommen till er, men nog är ni det af hjärtat.»

»Tack, mr. Peggotty, det är jag säker på. Nåå, Peggotty», sade jag och kysste henne på kinden, »hur är det med
min lilla gumma ?»

»Ha, ha!» skrattade mr. Peggotty och gnuggade händerna i känslan af lättnad från genomgångna bekymmer,
enkel och naturlig som han var, »det finns ingen kvinna i världen, det säger jag henne, som har skäl att känna sig
mera lugn och fridfull än hon. Hon har gjort sin plikt mot den bortgångne, och den bortgångne erkände det; och
den bortgångne har handlat rätt mot henne, och hon har handlat rätt mot den bortgångne; och då — ja då är det
väl rätt alltihop!»

Mrs. Gummidge suckade.



»Krya upp er, mor lilla!» sade mr. Peggotty — som dock runkade på hufvudet åt oss, påtagligen| känslig för att
de nyss timade tilldragelserna voro ägnade att återkalla tankarna på »gubben» —. »Var inte ledsen. Försök bara
att krya upp er litet, så går det sedan af sig själft, belt naturligt.»

»Inte för mig, Daniel», förklarade mrs. Gummidge. »Ingenting faller sig naturligt för en stackars ensarrt och
öfvergifven varelse.»

»Säg inte så», sade mr. Peggotty, som ville trösta henne.

»Jo, så är det, Daniel!» sade mrs. Gummidge.153

»Jag är inte den siom passar att lefva med folk, som ärft pengar. Allting går mig emot. Det är bäst jag ger mig
härifrån.»

»Hur skulle jag kunna göra af med dem utan er ?» sade mr. Peggotty, med en min af allvarlig opposition.
»Hvarför talar nji så där? Behöfver jag er inte fnu bättre än nånsin förr ?»

»Jag vet nog, att jag aldrig behöfts förr!» utbrast mrs. Gummidge i gnällande ton, »och nu får jag också hora det.
Hur skulle jag kunna tro, att någon behöfde mig, jag som är så ensam och öfvergifven och som allt går emot!»

Mr. Peggotty tycktes lifligt förebrå sig, att han kunnat yttra sig på ett sätt, som kunnat tolkas som känslolöshet,
men han hindrades från att svara af Peggotty, som drog honom i rockärmen och skakade på hufvudet. Sedan han
helt bekymrad sett på mrs. Gummidge några ögonblick, tittade han på Schwarz-walderuret, reste sig upp, putsade
ljuset och ställde det i fönstret.

»Så där, ja!» sade mr. Peggotty helt muntert. »Nu är det i ordning, mrs. Gummidge.» Mrs. Gummidge lät höra ett
kvidande läte. — »Lyßta som vanligt ! Ni undrar väl hvad meningen är med det, sir ? Jo, det är för lilla Em'lys
skull.. Ser ni, den där stigen; är just inte så liflig och glad, sedan det blifvit mörkt, och är jag hemma vid den tid
då hon väntas hem, ställer jag ljuset i fönstret. Ser ni», sade mr. Peggotty och lutade sig leende ned*öfver mig,
»det har inte mindre än två orsaker. Först och främst säger Em'ly: 'Där har jag hemmet!' säger hon. Och så säiger
Emly: 'Morbror är hemma!' För när jag inte är hemma, står där aldrig något ljus.»

»En sådan barnunge du är!» sade Peggotty, som särskildt tyckte om honom för det.

»Jaså, ja, det kan väl hända att jag är det», sade mr. Peggotty, som stod med benen tämligen åtskilda och belt
nöjd och1 belåten gned sig på dem, under det att han ömsevis såg på oss och på elden. »Mien| inte ser jag väl så
ut.»SS2

»Inte just precist», anmärkte Peggotty.

»Nej, inte ser jag så ut», sade mr. Peggotty och skrattade, »men kanske bär jag mig så åt. Det gör just |detsamma,
men nu skall jag tala om något för er. När jag går (och ser mig omkring öfverallt i vår Em'lys vackra hus, sa jäj
sa vill jag vara gormad, mera kan jag inte säga», utbrast mr. Peggotty med plötslig ifver, »om jag inte tycker, att
hvarenda liten småsak där är hon själf. Jag tar i dem, och jag lägger dem ifrån mig, och jag handskas med dem så
varligt som vore de Em'ly. På samma sätt är det med hennes små hattar och öfriga krafs. Jag skulle inte för allt i
världen vilja se dem illa åtgångna med afsikt. Jaha, här ser ni en barnunge under formen af en väldig sjöbjörn»,
sade mr. Peggotty och lättade sitt hjärta med ett dånande skratt.

Både Peggotty och jag skrattade, fastän inte så högljudt.

»Jag skall säga er», sade mr. Peggotty helt förtjust sedan han fortfarit med att gnida sig på benen, »att det där
kommer sig nog af att jag lekt så mycket med henne, och a!tt vi då låtsat att vi varit turkar och fransmän och
hajar och alla möjliga slags utlänningar — ja, bevars väl — och lejon och hval-fiskar och jag vet inte allt hvad,
när hon nätt och jämnt räckte mig till knäna. Hvad det där ljuset beträffar», sade mr. Peggotty och pekade på det,
»vet jag mycket väl, att jag, sedan hon gift sig och flyttat härifrån, kommer att ställa det i fönstret alldeles som
nu. Jag vet mycket väl, att när jag är här om kvällarna — och hvar skulle jag väl annars vara, om jag blef aldrig
så rik! — och hon inte är här, och jag inte äir där, så ställer jag ljuset i fönstret och sätter mig framför brasan och



låss att jag väntar henne på samma sätt som nu. Jaha, här ser ni en barnunge»^ sade mr. Peggotty med ännu ett
gapskratt, »en barnunge under formen af en sjöbjörn. Då jag i denna stund ser på ljuset och1 hur det flammar,
tänker jag: 'Hon ser det! Em'ly kommer!' Jaha en barnunge,, som ser ut som en sjöbjörn! Men rätt här han i553

alla fall», sade mr. Peggotty i det han hejdade sitt skratt och:slog ihop händerna, »för se här är hon!»

Men det var Ham ensam. Regnet måtte ha tilltagit sedan jag kom in, ty han hade på sig en stor sydväst, som
slokade ned öfver ansiktet.

»Hvar är Em'ly?» sade mr. Peggotty.

Ham gjorde en rörelse med hufvudet, som om hon varit utanför. Mr. Peggotty tog ljuset från fönstret, putsade
det, ställde det på bordet och lagade ifrigt om elden, då Ham, som inte rört sig ur fläcken, sade:

»Master Davy, vill ni komma ut ett ögonblick, för Em'ly och jag ha något att visa er.»

Och så gingo vi ut. Då jag gick förbi honom i dörren, såg jag till min förvåning och förskräckelse, att han var
dödsblek. Han sköt hastigt ut mig i fria luften och stängde efter oss. Men det var bara vi två.

»Ham!» sade jag. »Hvad har händt?»

»Master Davy!» O, den arme, hur förfärligt grät han icke!

Jag stod som förlamad vid åsynen af en sådan sorg. Jag viet inte hvad jag tänkte, hvad jag fruktade. Jag kunde
bara se på honom.

»Ham, stackars gosse! För Guds skull säg mig, hvad har händt?»

»Min älskling», svarade han, »mitt hjärtas stolthet och hopp, hon som jag velat och än i denna stund vill dö för,
master Davy, — hon är borta!»

»Borta?»

»Em'ly har rymt! Ni kan tänka er, master Davy, på hvad sätt hon rymt, när jag ber min gode och nådige Gud
hellre döda henne, som är mig kär öfver allt annat, än låta henne gå till fördärf och vanära!»

Det ansikte han vände mot den molnbetäckta himmeln, hans darrande händer, hela gestaltens ångest förbinda sig
än i denna stund för mitt minne med den där ödsliga sandheden. Där råder alltid natt, och han är det enda
staffaget i taflan.

»Ni är en lärd man», sade han brådskande, »och554

ni vet hvad som ,är rätt och bäst. Hvad skall jag säga därinne? Hur skall jag någonsin kunna tala om det för
honom, master Davy?»

Jag såg dörren röra sig och' försökte att hålla emot pä yttersidan för att vinna litet tid. Det var för sent. Mr.
Peggotty stack ut ansiktet, och lefde jag i fem hundra år, kunde jag ändå aldrig glömma hur det förändrades, då
han fick se oss.

Hvad jag minnes är en häftig jämmer och ett anskri, och hur kvinnorna omgåfvo honom och vi alla stodo inne i
rummet — jag med ett papper i handen, som Ham gifvit mig; mr. Peggotty med upprifven tröja, vildt hår, likblek
i ansiktet och om läpparna och med blod — visst kommande från munnen — droppande ned på bröstet under det
att han stirrade på mig.

»Läs det, sir», sade han med låg, skälfvande stämma. »Långsamt, om ni vill vara så god. Jag har litet svårt att
fatta.»

Och under de öfrigas dödstystnad läste jag upp det tårfläckade brefvet:

»När du, som älskar mig långt mer än jag någonsin förtjänt ens då mitt sinne var oskyldigt, får se detta, är jag
långt borta.»



»Är jag långt borta», upprepade han långsamt. »Vänta litet! Em'ly långt borta. Fortsätt!»

»När jag i morgon lämnar mitt älskade hem — mitt älskade hem — o, mitt älskade hem l» brefvet var dateradt
föregående lafton—

«— blir det for att aldrig återvända, om inte han för mig tillbaka som en fin fru. Det här finner du först på
kvällen i mitt ställe, många timmar sedan jag rest. O, om du visste hur mitt hjärta slites. Om du, som jag så
försyndat mig mot, att du aldrig kan förlåta mig, om du bara visste, hvad jag lider. Jag är alldeles för usel att
skrifva om mig själf. Tag tröst af den tanken, att jag är så dålig. Var barmhärtig och tala om för morbror, att jag
aldrig hållit hälften så mycket af honom som jag gör nu. Tänk inte på hur555

ömma, och goda ni alla varit mot mig — tänk inte pä att du och jag skulle ha gift oss, men försök att tänka, att
jag dog när jag var liten och ligger begrafven någonstädes. Bed Gud\ som jag vändt mig bort från, förbarma sig
öfver morbror! Säg honom, att jag älskar honom dubbelt så mycket som förr. Blif hans tröst. Älska någon god
flicka, som för dig blir hvad jag förr var för morbror och som blir dig trogen och värdig, och ma du aldrig känna
någon annan skam än mig. Gud välsigna er alla! Jag skall ofta på mina knän be för er alla. Om inte han för mig
hem som sin fru och jag inte kan be för min egen räkning, skall jag be för er alla. Min ömmaste afskedshälsning
till morbror. Mina sista tårar, mina sista tacksägelser till morbror/'»

Det var allt.

Långt efter sedan jag upphört att läsa, stod han ännu och såg på mig. Till sist dristade jag mig att taga hans hand
och bedja honom, så innerligt jag kunde, att söka lugna sig. Han svarade: »Tack^ sir, jag tackar er I» utan att göra
en rörelse.

Ham talade till honom. Mr. Peggotty hade så pass känsla för hans bedröfvelse, att han kramade hans hand, men
för öfrigt förblef han alltjämt i samma tillstånd, och ingen vågade störa honom.

Långsamt flyttade han till sist sina ögon från mitt ansikte, som om han vak|n]at från en vision, och såg sig om i
rummet. Därefter sade han med låg röst:

»Hvem är mannen? Jag vill veta hans namn.»

Ham såg på mig, och plötsligt var det som om jag ryggat tillbaka för ett slag.

»Det är väl en man, som misstänktes», sade mr. Peggotty. »Hvad heter han?»

»Master Davy !» bad Ham. »Gå ut en liten stund, och låt mig säga honom hvad jag måste. Ni bör inte höra det,
sir.»

Äter kände jag samma stöt. Jag sjönk ned på en stol och försökte frammumla ett svar, men: min tunga var söm,
fastlåst och min syn svag.556

»Jag vill veta hans namn», hörde jag honom säga än en gång.

»På senare tiden», stammade Ham, »har en betjänt då och då varit synlig här. Äfven en herre. De två hörde
ihop.»

Mr. Peggotty stod lika orörlig som förut men såg nu på honom.

»Betjänten», fortfor Ham, »hade man sett i går kväll tillsammans med — vår stackars flicka. Han hade hållit sig
gömd här i trakten en vecka eller längre. Man trodde, att han rest, men han höll sig bara gömd. Stanna inte
härinne, master Davy, gör inte det!»

Jag kände, att Peggotty slagit armarna om min hals, men jag kunde inte ha rört mig från stället, äfven om huset
hotat att störta in öfver mig.

»En med hästar förspänd främmande vagn hade varit synlig i morse utanför staden på Norwichvägen, innan
solen gått upp», fortfor Ham. »Till den gick betjänten, från den kom han och dit gick han igen. När han gick dit
igen, hade han Em'ly med sig. Den andra satt inuti vagnen. Han är det.»



»För Guds barmhärtighets skull», sade mr. Peggotty, som vacklade baklänges och sträckte ut handen som om
han velat afvärja någonting förfärligt, »säg mig inte, att hans namn är Steerforth!»

»Master Davy», utbrast Ham med bruten röst, »det är inte ert fel — och vare det långt ifrån mig, att skylla
skulden på er — men hans namn är Steerforth, och han är en fördömd skurk!»

Mr. Peggotty utstötte intet anskri, göt ingen tår och rörde sig inte heller, förrän han på en gång tycktes vakna upp
och tog ned sin kavaj från spiken i vrån.

»Hjälp mig på med den här!» sade han otåligt. »Jag är som förlamad och kan inte få den på mig. Tag i och hjälp
mig. Så där, ja!» — någon hade hjälpt honom — »Ge mig nu den där hatten.»

Ham frågade honom, hvart han skulle gå.

»Jag skall gå och söka min systerdotter. Jag557

skall gå och söka min EmTy. Först skall jag gå och borra den där båten i sänk, sänka den där jag skulle ha dränkt
honom, så sant jag är en lefvande själ, om jag hade haft en aning om hvad han hade i tankarna. När han satt där
framför mig, ansikte mot ansikte», sade han vildt knytande handen och lyftande den, »skulle jag, så sant jag
lefver, ha dränkt honom och ansett det rätt. Jag skall gå och söka min systerdotter.»

»Hvar?» skrek Ham och ställde sig för dörren.

»Öfverallt! Jag skall söka min systerdotter öfver hela världen. Jag skall finna min stackars systerdotter i hennes
skam och ta henne tillbaka med mig. Ingen får hindra mig. Jag säger er, att jag skall gå och söka min
systerdotter!»

»Nej, nej», sade mrs. Gummidge och gick gråtande emellan dem. »Nej, nej, Daniel, inte som ni är nu. Sök henne
efter en liten tid, min stackars öfvergifna Daniel, och ni skall då göra rätt, men inte som ni nu är. Sätt er ned och
gif mig er förlåtelse för att jag varit så knarrig och svår mot er, Daniel — för hvad ha mina motgångar varit,
jämförda med det här! — och låt oss tala litet om de tider då hon först blef fader- och moderlös och då Ham blef
det med, och jag var en fattig änka, som ni öppnade er dörr för. Det skall mjuka upp ert stackars hjärta, Daniel»
— hon lade sin hand på hans axel, »och komma er att bättre bära er sorg; ty ni minns väl löftet, Daniel. 'Allt det I
hafven gjort en af dessa minsta, det hafven I gjort mig', och det måste bära frukt under detta tak, som varit vårt
skydd i så många, många år!»

Han var nu helt stilla, och då jag hörde honom gråta, vek min benägenhet att falla på knä och be dem om
förlåtelse för den förödelse jag orsakat — den vek, säker jag, för en bättre känsla. Mitt öfver-fulla hjärta fick nu
samma lindririgi som hans, och äfven jag grät. 558

XXXII.

Början af en lång resa.

Jäg antar, att hvad som px naturligt för mig är naturligt for många andra, ochf därför fruktar jag inte att bekänna,
att jag aldrig hållit innerligare af Steerforth läin då de band brusto, som bundit mig vid honom. Under den bittra
smärta som upptäckten af hans ovärdighet framkallade, tänkte jag mera på hans lysande begåfning, värmdes
mera af allt som var godt hos honom, gjorde mera rättvisa åt de egenskaper, som kunnat göra honom till en man
af verklig själsadel och ryktbart namn, än jag någonsin gjort då jag som mest svärmat för honom. Djupt som jag
led af min ofrivilliga andel i att han besmittat ett aktadt hem, tror jag, att om jag då blifvit ställd ansikte mot
ansikte med honom, kunde jag icke ha uttalat en enda förebråelse; jag skulle fortfarande ha hållit af honom —
fastän han ej längre tjusade mig — och minnet af min tillgifvenhet för honom skulle varit någonting så ömt, att
jag nog känt mig lika svag som ett såradt barn, utom i det fallet, att all tanke på återförening oss emellan varit
bannlyst. En sådan tanke hyste jag aldrig. Jag kände det som han känt det — allt var slut mellan oss. Hvilka hans
minnen af mig voro, har jag aldrig vetat — de voro kanske ytliga nog och lätt affärdade — men mina af honom
voro lika minnen af en älskad vän som dött.



Ja, Steerforth, du,är sedan länge skild från denna berättelses skådebana. Min sorg torde ofrivilligt vittna emot dig
inför den store Domarens tron, men mina vreda tankar eller mina förebråelser göra det aldrig, det vet jäg.

Underrättelsen om hvad som händt spred sig hastigt öfver staden, ja, det blef så kändt, att då559

jag följande morgon gick gatorna framåt, hörde jag, att [människorna stodo utanför portarna till husen och talade
pm det. Många fällde hårda ord om henne, några om honom, men med afseende på hennes fosterfar och hennes
fästman voro alla af samma mening. Inom alla samhällsklasser ådagalade man en aktning för dem i deras olycka,
som var full af mildhet och finkänslighet. Sjömännen drogo sig undan när dessa båda tidigt på morgonen med
långsamma steg kommo vandrande på stranden, och de stodo i klungor och talade medlidsamt med hvarandra om
dem.

Det var just på strandbrädden, helt nära hafvet,, jag träffade på dem. Det hade varit lätt att märka, att de inte
sofvit på hela natten, äfven om Peggotty| .uraktlåtit att berätta mig, att de suttit alldeles så som jag lämnat dem
ända tills det blef ljusan dag. De sågo trötta ut, och jag tyckte, att mr. Peggottys hufvud blifvit mera böjdt på
denna enda natt än på alla de år jag känt honom. Men båda voro de så allvarsamma och så stilla som hafvet själft,
hvilket låg där vågfritt under en mörk himmel — dock utsändande ett doft dån, som om det andats under sin
hvila — Och kantadt vid synranden med en silfver-strimma från den osynliga solen.

»Vi ha talats vid en helan hop, sir», sade mr. Peggotty till mig, sedan vi alla tre en liten stund gått bredvid
hvarandra under tystnad, »och undrat hvad vi borde göra och inte göra. Men nu ha vi kursen klar.»

Jag råkade att se på Ham, som då blickade ;ut rriot den skymtande ljusstrimman vid horisonten, och jag greps af
en hemsk tanke — inte för att hans ansikte uttryckte vrede, ty det gjorde det inte; jag minns inte,; att det hade
något annat uttryck än det af fast beslutsamhet — jag tänkte, att om han någonsin träffade Steerforth, skulle han
döda honom.

»Mitt kall här, sir», sade mr. Peggotty, »är afslutadt. Nu ämnar jag gå och1 söka m;in —» han, afbröt sig, men
fortfor sedan med fastare röst : »Jag560

skall ,ut och söka henne. Det blir mitt kall hädanefter.»

Han skakade på hufvudet, då jag frågade hvar han tänkte söka henne och undrade, om jag ämnade mig till
London i morgon. Jag svarade, att jag stannat kvar i dag för den hänjdelse jag skulle kunna vara honom till tjänst,
men att jag var färdig att resa när han ville.

»Då följs vi åt i morgon, sir», sade han, »så vida ni inte har något emot det.»

Åter vandrade vi framåt utan att säga något.

»Ham», återtog han efter en stund, »kommer att hålla i med sitt arbete och flytta tillsammans med min syster.
Den gamla båten där borta —»

»Tänker ni öfverge den gaiinla båten, mr. Peggotty ?» frågade jag sakta.

»Min plats är inte längre där, master Davy», svarade han, »och om någonsin en båt förlist, sedan mörker sänkt
sig öfver djupen, så är det väl den. Men inte är det min mening, att den skall bli öfvergifven. Långt därifrån.»

Vi fortsatte vår vandring en stund som förut, tills han åter tog till orda:

»Min önskan, sir, är, att den alltid, natt och dag, sommar och vinter, skall se ut som den gjort alltsedan hon först
blef bekant med den. Om hon någonsin skulle komma tillbaka, vill jag inte att det gamla hemmet skall synas
förskjuta henne, det förstår ni väl. Jag vill, att det i stället skall synas locka och draga henne allt närmare och'
närmare, förmå henne att kanske under storm och regn likt en vålnad titta in genom det gamla fönstret på sin
forna plats vid härden. Och när hon då, master Davy, får se, att ingen annan än mrs. Gummidge finns därinne,
händer det, att hon fattar mod och darrande smyger sig in. Kanske lägger hon sig i sin gamla säng och hvilar sitt
trötta hufvud där det så ofta. hvilat den tid då hon var lycklig.»



Jag kunde inte få fram ett ord till svar, fastän jag försökte.163

»Hvarenda kväll», sade mr. Peggotty, »skall, lika regelbundet som kvällen kommer, ljuset stå där och lysa genom
den gamla rutan, så att, om hon råkar att få se det, det skall liksom vinka till henne och säga: 'Kom tillbaka, mitt
barn, kom tillbaka!' Och, Ham, om det någonsin sedan det blifvit mörkt knackar på din fasters dörr, särskildt om
knackningen är svag, så skall du inte gå och öppna. Låt du faster göra det, så att det blir hon — inte du —• som
tar emot mitt fallna barn.»

Han gick nu framför oss och fortfor några minuter att göra det. Under tiden såg jag återigen på Ham, och då jag
märkte, att hans ansikte bibehöll samma uttryck som nyss och att hans ögon alltjämt voro riktade mot ljusningen
vid synranden, rörde jag lätt vid hans arm.

Två gånger nämnde jag hans namn i samma ton, som om jag velat väcka en sofvande, innan han hörde mig. Då
jag slutligen frågade honom, hvad han tänkte på, svarade han:

»På hvad som ligger för mig, master Davy, och det där borta.»

»Menar ni det lif, som ligger för er?» Han hade virrigt pekat åt hafvet.

»Ja, master Davy. Jag vet inte riktigt hur det är fatt, men det föreföll mig som om — som om slutet på det skulle
komma därbortifrån». Han såg på mig som om han hållit på att vakna, men det beslutsamma uttrycket var
oförändradt.

»Hvilket slut ?» frågade jag, fattad af min förra fruktan. I ! 1 ,

»Jag vet inte», sade ban tankfullt, »men jag erinrade mig, att början på alltsammans hade skett här — och så kom
slutet. Men nu är det öfver», sade han till svar på min blick, »ni behöfver inte vara rädd för mig, jag är bara litet
bortkommen; jag känner mig så konstig», hvarmed han menade, att ban icke var sig själf utan alldeles förvirrad.

Mr. Peggotty hade stannat för att invänta oss. Vi gingo fram till honom och sade intet mera. Minnet

36. — Dickens, David Copperfiela.562

af det sagda i samband med min föregående tanke förföljde mig dock med korta mellanskof ända tills det
obevekliga slutet i sinom tid kom.

Så småningom närmade vi oss den gamla båten och gingo in. Mrs. Gummidge satt icke längre och surade i sin
vanliga vrå utan var sysselsatt med att tillaga frukosten. Hon tog mr. Peggottys hatt, ställde fram en stol åt honom
och talade så uppmuntrande och mildt, att jag knappt kände igen henne.

»Daniel, min vän», sade hon, »nu får ni lof att äta och dricka och hålla krafterna uppe, annars orkar ni med
ingenting. Försök bara, så är ni snäll ! Och om så är, att jag stör er med mitt kackel», — hon menade sitt prat —
»så säg bara ifrån, och då tiger jag.»

Efter att ha försett oss alla, gick hon och satte sig vid fönstret, där hon med all flit började att laga skjortor och
andra persedlar tillhöriga mr. Peggotty. Sedan vek hon mycket ordentligt ihop dem och lade dem i en
oljedukspåse, af det slag sjömän begagna. Under tiden språkade hon lugnt och stilla med oss.

»Ser ni, Daniel», sade mrs. Gummidge, »alla årstider och alla stunder på dygnet skall jag vara här, och allt skall
se ut just som ni vill ha det. Okunnig är jag, men jag skall skrifva till er ibland, då ni är borta, och skicka brefven
till master Davy. Kanske vill ni ockiså skrifva till mig någon gång, Daniel, och tala om hur ni har det i
ensamheten på era resor.»

»Ni kommer att få det ödsligt här, fruktar jag», sade mr. Peggotty.

»Nej, visst inte, Daniel», svarade hon. »Bekymra er inte för mig. Jag får tillräckligt göra med att hålla hemmet i
ordning åt er tills ni kommer tillbaka. När vädret är vackert, sitter jag utanför dörren, som jag brukade förr. Skulle
någon komma vandrande, skall det på långt håll synas, att den gamla änkan varit henne trogen.»

Hvilken förändring hade ej mrs. Gummidge under-563



gått! Hon var som en annan människa. Hon var så hängifven, så känslig för hvad som var klokt att säga och hvad
som var klokt att lamna osagdt, så helt ioch hållet glömsk af sig själf, och hon gick så upp i sin omgifnings sorg,
att jag riktigt fick vördnad för henne. Och hur arbetade hon inte den dagen ! Det var mycket, som skulle bäras
upp från stranden och stufvas in i uthuset — till exempel åror, nät, segel, linor, sparrar, hummerhinkar,
ballastsäckar och dylikt ; och fastän hjälp icke saknades, ty det fanns inga arbetsföra händer i närheten, som inte
gärna arbetat för mr. Peggotty och ansett sig väl lönade genom att ha blifvit anlitade, envisades hon hela dagen
att släpa på bördor, som öfverstego hennes krafter, och springa fram och tillbaka i sin villighet att uträtta
ärenden. Att klaga öfver egna olyckor föll henne1 inte in — det var som om hon glömt, att hon någonsin lidit af
sådana. Midt under sitt deltagande bibehöll hon ett jämnmod och en glädtighet, som icke utgjorde den minst
öfverraskande delen af hennes förändring. Någon grälaktighet kom inte i fråga. Jag märkte inte ens, att hennes
röst darrade eller att en tår föll från hennes öga under hela dagen, förrän det började skymma, då hon och jag och
mr. Peggotty blifvit ensamma, och han somnat af ren utmattning. Då brast hon i halfkväfda snyftningar och
började gråta, drog mig med sig till dörren och sade: »Gud välsigne er, master Davy! Var alltid den stackars
mannens vän!» Och så sprang hon ut för att tvätta bort tårarna från ansiktet och kunna sitta helt stilla med sitt
arbete bredvid honom, då han vaknade. Kort sagdt, då jag gick ifrån dem på kvällen, kände jag, att hon var mr.
Peggottys stödjestaf i hans bedröfvelse, och jag kunde ej nog begrunda den lärdom mrs. Gummidges beteende
gifvit mig och den nya erfarenhet jag genom henne gjort.

Klockan var mellan nio och tio då jag på inin sorgsna vandring genom staden stannade vid mr. Omers dörr.
Saken hade gått honom så djupt till sinnet, så sade hans dotter, att han varit mycket mod-564

fälld och nedslagen hela dagen och gått till sängs utan att ha rökt sin pipa.

»En sådan falsk, elak flicka», sade mrs. Joram. »Aldrig var det något godt i henne!»

»Säg inte det», invände jag. »Ni menar det inte.»

»Jo, det gör jag visst!» utbrast mrs. Joram harmset:.

»Nej, nej», sade jag.

Mrs. Joram knyckte på nacken och försökte visa sig mycket sträng och förgrymmad; men hur det var, kunde hon
inte kväfva sina ömmare känslor utan började gråta. Visst var jag ung då, men så tyckte jag också mycket bättre
om henne för detta medlidande och ansåg att det mycket väl passade henne i hennes egenskap af dygdig maka
och moder.

»Hvad skall hon väl ta sig till!» snyftade Minnie. »Hvart tar hon vägen! Hvad blir det af henne! O, hur kunde hon
vara så grym mot sig själf och honom!»

Jag mindes den tid då Minnie själf varit en ung och vacker flicka, och det gladde mig, att också hon med så
mycken känsla mindes den tiden. •

»Min lilla Minnie», sade mrs. Joram, »har alldeles nyss somnat. Ännu i sömnen gråter hon och ropar på Em'ly.
Hela dagen har Minnie gråtit för hennes skull och oupphörligt frågat mig, om Em'ly var stygg. Hvad skall jag
svara, då Em'ly, sista kvällen hon var här, tog ett band från sin hals och knöt det om lilla Minnies och lade sitt
hufvud bredvid hennes på kudden, tills den lilla somnade! Bandet sitter om Minnies hals i denna stund. Det
borde det kanske inte, men hvad skall jag göra? Visst är Em'ly dålig, men de tyckte så mycket om hvarandra. Och
barnet vet ju ingenting.»

Mrs. Joram var så förtviflad, att hennes man kom ut för att trösta henne. Lämnande dem tillsammans, gick jag
hem till Peggottys hus, om möjligt mera melankolisk än jag varit förut.

Den goda varelsen — jag menar Peggotty — outtröttlig trots sina genomgångna bekymmer och sömnlösa nätter,
var hos sin bror och ämnade dröja kvar där till morgonen. En gammal gumma, som i några565

veckor vistats som hjälp i huset, då Peggotty själf varit urståndsatt att sköta sysslorna, var nu, utom jag, den enda



som bodde där. Som jag inte behöfde anlita hennes tjänst, sade jag till henne att gå och lägga sig, och hon gjorde
det gärna. Själf slog jag mig ned framför kökselden för att tänka på det som händt.

Jag rörde ihop alltsammans, än stod jag vid mr. Barkis' dödsbädd, än drefs jag af tidvattnet ut mot den synrand
Ham så underligt betraktat på morgonen, men jag väcktes plötsligt ur mina drömmar af att det knackade på
dörren. Det fanns en portklapp, men det var icke medelst den ljudet framkallades. Knackningen kom från en
hand lågt nere på dörren, det var som om den åstadkommits af ett barn.

Jag hade ryckt till så häftigt, som om det varit en lakej, som knackat på för en förnäm herres räkning. Jag gick
och öppnade och blickade till min häpnad först ned på ingenting annat än ett stort paraply, som tycktes vara ute
och gå för sig själf. Men snart upptäckte jag under paraplyet miss Mowcher.

Troligen hade jag inte varit benägen att särdeles vänligt ta emot den lilla varelsen, om hon, då hon sänkte
paraplyet, hvilket hon trots alla bemödanden icke orkade fälla ihop, visat det där »flaxiga» ansiktsuttrycket, som
gjort ett så starkt intryck på mig första och sista gången vi råkats. Men det låg så mycket allvar i hennes ansikte,
då hon vände det uppåt mot mitt; och då jag befriade henne från paraplyet — som var tilltaget som åt en jätte —
vred hon sina händer »med så mycken bedröfvelse, att jag vek-nade.

»Miss Mowcher!» sade jag, sedan jag sändt en forskande blick upp- och nedåt gatan, ej rätt vetande hvad jag såg
efter. »Hur har ni kommit hit? Hvad är det frågan om ?»

Med sin korta arm gaf hon mig tecken att fälla ihop paraplyet åt henne, och så skyndade hon förbi mig in i köket.
Då jag stängt dörren och med para-566

plyet i handen följt efter, fann jag henne sittande på hörnet af spisgallret, som, var af järn och upptill försedt med
två platta stänger att ställa tallrikar mot. Där satt hon nu i skuggan af den stora vattenkitteln och gungade fram
och tillbaka med händerna på knäna, som om hon pinats och våndats.

Något oroad af att vara enda mottagaren af detta sena besök och enda åskådaren af detta sällsamma beteende,
utbrast jag åter: »Men så säg mig då, miss Mowcher, hvad är det frågan om? Är ni sjuk?»

»Min kära, unga herre», svarade miss Mowcher och tryckte båda händerna mot hjärtat, »jag är sjuk här, mycket
sjuk. Att tänka sig, att det skulle gå så illa, då jag bort ana det och kanske kunnat före;-komma det, om jag inte
varit en tanklös toka!»

Åter började hennes stora hatt — som inte stod i någon rimlig proportion till hennes figur — att gunga fram och
tillbaka till följd af den lilla kroppens rörelser, under det att en rent af gigantisk hatt gungade i takt därmed på
väggen.

»Det förvånar mig», började jag, »att se er så bekymrad och allvarsam» — men här afbröt hon mig.

»Ja, så är det alltid!» sade hon. »De där hänsynslösa ungdomarna med sina fullt utvecklade kroppar bli alltid så
förvånade, när de finna någon naturlig känsla hos en liten stackare sådan som jag! De göra mig till en leksak,
begagna mig till rodocka, kasta undan mig, när de tröttna på mig, och undra öfver, att jag har mera känsla än en
leksakshäst eller en tennsoldat. Ja, ja, det är deras sätt. Det gamla vanliga sättet!»

»Kanske är det andras sätt», svarade jag, »men jag kan försäkra er, att det inte är mitt. Kanske borde det inte alls
förvåna mig att se er, sådan ni är nu; jag känner er så litet. Jag sade helt oreflekteradt hvad jag tänkte.»

»Hvad skall jag göra?» återtog den lilla kvinnan i det hon reste sig upp och räckte ut armarna för att jag riktigt
skulle se hurudan hon var. »Se bara! Sådan jag är, var min far, och sådan är min syster567

och min bror. Jag har i många, många år arbetat för syster och bror — arbetat duktigt, mr. Copperfield, dagen
lång. Jag måste lefva. Jag gör inte något ondt åt någon. Om det finns personer nog tanklösa eller nog grymma att
drifva gäck med mig, hvad återstår mig annat än att drifva gäck med mig själf, dem och allt annat ? Om jag då
gör det ibland, hvems är felet? Är det mitt?»

Nej, jag insåg, att det inte var miss Mowchers.



»Om jag för er falska vän uppträdt som en känslofull dvärginna», fortfor den lilla kvinnan, helt förebrående och
allvarsamt skakande på hufvudet åt mig, »hur mycket af hans hjälp eller välvilja tror ni, att jag ktinnat påräkna?
Om lilla Mowcher, som — märk det, min unga herre —inte rår för hur hon blifvit skapad, vändt sig till honom
eller hans gelikar med åberopande af sina olyckor, tror ni då, att hennes svaga stämma gjort sig hörd? Lilla
Mowcher hade behöft lefva likaväl, äfven om hon varit den buttraste och tråkigaste lilla pygmé, men i så fall
kun|de bon inte ha gjort det. Nehej. Då kunde hon ha satt sig att hvissla efter sitt smör och bröd tills hon dött af
luft.»

Miss Mowcher slog sig åter ned på spisgallret, tog fram näsduken och torkade sig i ögonen.

»Var ni tacksam å mina vägnar, såvida ni är så godhjärtad som jag tror», sade hon, »var ni tacksam för att jag,
fastän jag väl vet hurudan jag är, kan vara glad och uthärda min olycka. I alla händelser är jag tacksam själf för
att jag kan bana mig en liten väg genom lifvet utan att stå i tacksamhetsskuld till någon, och' för att jag i gengäld
för allt som af dårskap eller fåfänga kastas till mig, där jag går fram, kan lämna min lilla valuta. Om jag inte går
och sörjer öfver allt som fattas mig, är det lyckligt för mig], och ingen annan har ondt af det. Om jag är en leksak
för er, jättar, så handskas varligt med mig.»

Miss Mowcher stoppade näsduken tillbaka i fickan, och seende på mig mycket forskande, fortfor hon:568

»Jag såg er nyss ute på gatan. Ni kan val förstå, att jag med mina korta ben och min korta andedräkt inte kan gå
så fort som ni, och därför hann jag inte i fatt er; men jag gissade hvart ni skulle och följde efter. Jag har varit här
förut i dag, men den goda kvinnan var inte hemma.»

»Känner ni henne?» frågade jag.

»Jag känner till henne och har hört talas om hen|n>e», svarade hjon, »hos Omer & Jorams. Jag var där vid
sjutiden i mtorse. Minns ni hvad Steerforth sade till mig om den här olyckliga flickan, den där gången då jag
träffade er båda på värdshuset ?»

Den stora hatten på miss Mowchers hufvud och den större hatten på väggen började åter att nicka, då hon
framställde denna fråga.

Jag mindes mycket väl det hon nu syftade på, ty det hade många gånger föresväfvat mig under dagens lopp, och
det sade jag henne.

»Må det ondas fader anfäkta honom», sade den lilla kvin|nian i det hon höll upp pekfingret mellan mig och sina
gnistrande ögon, »och må han än värre anfäkta den där elaka betjänten! Men se jag trodde det var ni, siom hyßte
en barnslig kärlek till henne!»

»Jag?» upprepade jag.

»Barn, barn! Hvarför i det blinda olycksödets namn», skrek miss Mowcher och vred otåligt händerna under det
hon satt och vaggade fram och tillbaka på spisgallret, »hvarför berömde ni henne då så mycket, och hvarför
rodnade ni och såg generad ut?»

Jag kunde inte dölja för mig själf, att jag gjort allt det där, ehuru af en helt annan anledning än hon förmodat.

»Hvad visste jag?» sade miss Mowcher och tog åter upp näsduken, samt stampade till i golfvet hvar gån g hon
med båda händerna tryckte den mot ögonen. »Jag förstår nu, att han lurade er och drillade; med er, och ni var
mjuk som ett vax i hans händer. Det var inte mer än en minut efter sedan jag lämnat: rummet, som hans betjänt
sade till mig, att 'unga oskulden' — så kallade han er och ni kan med skäl569

kalla honom 'gamla skurken' — gått och förälskat sig i henne, och att hon i sin yra tyckte om honom tillbaka,
jnen att hans herre satt sig i sinnet, att det inte skulle leda till något ondt — mera för er skull än hennes — och att
det var därför de voro här. Hur kunde jag väl annat än tro honom? Jag såg, att ni blef lugn och nöjd då Steerforth
berömde henne. Ni var den första sam nämnde hennes namn. Ni medgaf, att ni förr beundrat henne. Ni blef både
varm och kall och röd och hvit, då jag talade till er om hen|nje. Hvad skulle jag tro? Hvad trodde jag annat än att



ni var en ung, oerfaren, man utan grundsatser, som fallit i händerna på en man, som ingalunda var oerfaren men
härvidlag fått den nycken att styra er till ert eget bästa ? Åh, så förfärligt! De voro rädda för att jag skulle
upptäcka sanningen», utbrast miss Mowcher i det hon reste sig och började att springa fram och tillbaka på köks-
golfvet med de små korta armarna lyfta i vädret, »efter jag är så skarpsynt — och det behöfver jag vara för att
reda mig här i lifvet! — men de bedrogo mig helt och hållet, och det var jag som lämnade den olyckliga flickan
ett bref, som visst var första anledningen till att hon kom att tala med Littimer, hvilken i detta ärende fått stanna
kvar här.»

Jag stod alldeles handfallen vid af slö jandet af all dennja trolöshet och såg på miss Mowcher, som vandrade fram
och tillbaka i köket, tills hon blef alldeles andlös, då hon åter satte sig på spisgallret,, torkade ansiktet med
näsduken och skakade länge på hufvudet utan att för öfrigt röra sig och utan, att bryta tystnaden.

»Mina rundresor», tillade hon slutligen, »förde mig i förrgår afton till Norwich, mr. Copperfield. Där fick jag
händelsevis höra talas om deras hemlighetsfulla sätt att komma och gå utan er, hvilket föreföll mig underligt och
kom mig att misstänka att någonting var på tok. Jag steg upp i diligensen från London, då den i går afton
passerade Norwich, och kom hit i morse. O, det var tyvärr för sent!»172

Den stackars lilla Mowcher hade blifvit så frusen efter alla sina snyftningar och tårar att hon nu vände sig om på
det platta gallerverket, borrade in sina stackars små våta fötter i askan och satt och stirrade ini elden, som om hon
varit en stor docka. Jag satt i en länstol på andra sidan om spisen, försjunken i dystra reflexioner, äfven jag
seende in i elden, men också ibland på henne.

»Nu får jag lof att gå», sade hon till sist och reste sig upp. »Det är sent. Ni misstror mig väl inte?»

Då jag mötte hennes skarpa blick, som var så skarp som någonsin, då bon framställde frågan, kunde jag inte
besvara denna hastiga samvetsfråga med ett fullt ärligt nej.

»Medgif», sade hon, i det hbn tog handen jag räckte henne till stöd, då hon skulle stiga öfver gallret, och såg
forskande på mig, »att ni inte skulle misstro mig, om jag vore växt som en vanlig kvinna!»

Jag kände, att det låg mycken sanning i de orden, och jag riktigt blygdes.

»Ni är en helt ting man», sade hon och1 nickade. »Tag ett råd, fastän det kommer från en obetydlig varelse om
tre fots längd. Försök att inte förbinda kroppsliga lyten med andliga lyten, om ni inte har fullgoda skäl att göra
det, min vän.»

Hon hade nu kommit öfver spisgallret, och jag hade öfvervunnit mina misstankar. Jag sade henne, att jag trodde,
att hon sanningsenligt redogjort för allt och att vi båda varit viljelösa verktyg i listiga händer. Hon tackade mig
och sade, att jag var en hederlig gosse.

»Ännu ett!» sade hon och vände sig om på väg till dörren, lyfte upp pekfingret och såg småslugt på mig. »Jag har
anledning att misstänka af hvad jag hört — ty öronen har jag alltid öppna, jag har inte råd att försumma de
gåfvor jag fått — att de rest utomlands. Men om de skulle komma tillbaka, om någon af dem kommer tillbaka
medan jag lefver, är det troligt att jag, som vistas på så rörlig173

fot, upptäcker det förrän andra. Allt hvad jag får veta, skall jag låta er veta. Skulle jag kunna göra något för att
tjäna den stackars vilseledda flickan, så skall jag med Guds hjälp göra det! Och för Littimer vore det lyckligare
att ha en blodhund i sina spår än lilla Mowcher!»

Hennes sista påstående trodde jag obetingadt, när jag såg blicken, som åtföljde det.

»Lita inte mera och inte mindre på mig än om jag vore en kvinna af vanlig längd», sade den lilla varelsen och
vidrörde bedjande min handled. »Om ni någonsin återser mig och finner mig olik hvad jag är nu, men lik mig
sådan jag var förra gången vi träffades, så lägg märke till sällskapet. Kom ihåg, att jag är en mycket hjälplös och
försvarslös varelse. Tänk er mig i mitt hem, med en bror sådan som jag och en syster sådan som jag, efter slutadt
dagsarbete. Kanske skall ni då inte döma mig så hårdt eller undra öfver, om jag ibland är ledsen och nedslagen.



God natt!»

Jag räckte miss Mowcher handen med en helt annan åsikt om henne själf än jag haft förut samt öppnade dörren
för henne. Det var minsann ingen lätt sak att spänna upp det stora paraplyet och, efter att ha fått det i jämvikt,
sätta det i hennes hand. Till sist lyckades det mig likväl, och jag såg det gå dinglande utför gatan utan att det
kunde märkas, att det hade någon under sig, utom då någon gång duschen från en skvalande takränna sände det
åt ena sidan och miss Mowcher arbetade af alla krafter för att få det till rätta igen. Sedan jag gjort några fåfänga
utfall till hennes undsättning, och paraplyet likt en ofantlig fågel hoppat vidare, innan jag nått det, gick jag och
lade mig och sof till morgonen.

På morgonen kommo mr. Peggotty och min gamla sköterska till mig, och det var ännu tidigt då vi begåfvo oss
till diligensköntoret, där mrs. Gummidge och Ham infunnit sig för att säga oss farväl.

»Master Davy», sade Ham och' tog mig afsides under det att mr. Peggotty stufvade in sin påse bland572

resgodset, »hans lif är totalt förstördt. Han vet inte hvart han beger sig, han vet inte hvad som väntar honom; han
har anträdt en resa, som med ett och annat uppskof kommer att räcka alla hans återstående dagar, lita på det, så
vida han inte finner den han söker. Jag kan väl lita på att ni alltjämt blir hans vän, master Davy ?»

»Ja, det kan ni lita på», sade jag och gaf Ham ett fast handslag.

»Tack, tack, sir. Det var hyggligt af er. Och så ett ord till. Ni vet, att jag har godt om arbete, master Davy, och att
jag inte har någon utväg för hvad jag förtjänar. Jag behöfver inte mera pengar än hvad som går åt till mitt
uppehälle. Vill ni lägga ut för hans räkning, skall jag arbeta med friskare tag. Fastän hvad det beträffar, sir», och
nu talade han både lugnt och klokt, »så behöfver ni inte tro, att jag, hur det än går, låter bli att arbeta som en karl
och handla så rätt som jag möjligtvis kan.»

Jag sade honom, att jag var fullt öfvertygad om att han skulle göra det, och jag antydde, att jag hoppades den tid
skulle komma, då han upphörde att föra det ensliga lif, som han nu belt naturligt tänkte sig.

»Nej, sir», sade han och skakade på hufvudet, »det är slut och förbi med allt sådant för mig. Ingen kan nånsin
fylla den plats, som nu blifvit tom. Men ni kommer ihåg det där om pengarna, för det finns, alltid Ijtet aflagdt åt
honom.»

Påminnande honom om att mr. Peggotty uppbar en fast ehuru visserligen mycket liten inkomst till följd af sin
svågers testamentariska förordning, lofvade jag att uppfylla hans önskan. Och så togo vi afsked af hvarandra.
Icke ens i denna stund lämnar jag honom utan att det klämmer till om hjärtat vid minnet af hans anspråkslösa
själsstyrka och hans stora sorg.

Hvad mrs. Gummidge beträffar, skulle jag åtaga mig någonting ganska svårt, om jag sökte beskrifva hur hon
sprang utför gatan bredvid diligensen utan att kunna se annat än mr. Peggotty på taket genom573

de tårar hon sökte återhålla, oupphörligen stötande emtot fotgängare, som kommo från andra hållet. Jag gör
därför klokast om jag lämnar henne sittande andlös på bagarbodens tröskel med tillknycklad hatt och med ena
skon liggande på trottoaren ett godt stycke ifrån henne. När vi kommo till vår resas mål, var vårt första bestyr att
se oss om efter en bostad åt Peggotty, där hennes bror också kunde taga in. Vi voro nog lyckliga att finna en
sådan, som var både snygg och billig, belägen öfver en hökarbod ett par kvarter från min gata. Sedan vi hyrt
dessa små rum, köpte jag litet kallmat på ett spiskvarter och tog mina reskamrater hem med mig på te — en
åtgärd som, ledsamt nog, icke gillades af mrs. Crupp, utan tvärtom. Som förklaring öfver denna frus
sinnesstämning bör jag dock anmärka, att hon blef mycket stött på Peggotty för att denna, innan hon varit på
stället i tio minuter, vek upp sin änkeklänningskjol och började städa och damma i min sängkammare. Detta
ansåg mrs. Crupp som en närgångenhet, och hon tillät ,aldrig en närgångenhet, det förklarade hon.

Mr. Peggotty hade på vägen till London meddelat mig någonting, som jag icke var oförberedd på. Det var, att han
allra först ämnade besöka mrs. Steerforth. Som jag ansåg mig pliktig att biträda honom härvidlag och äfven att
medla mellan dem, skref jag till henne samma afton i afsikt att så mycket som möjligt skona hennes



moderskänsla. Jag sade henne iså mildt som möjligt på hvad sätt denne man blifvit kränkt och nämnde äfven den
andel, jag ansåg mig ha i den oförrätt han lidit. Jag sade henne, att hans samhällsställning var ringa men hans
karaktär mycket ädel och rättskaffens, och jag dristade uttrycka den förhoppningen, att hon icke skulle vägra att
ta emot honom under hans tunga bekymmer. Klockan tu på eftermiddagen skulle vi komma, och jag skickade
själf af brefvet med första lägenhet på morgon;en.

På utsatt klockslag stodo vi vid porten — porten till det hus, där jag för några få dagar sedan varit så574

lycklig, där jag så oförbehållsamt låtit mitt ungdomliga förtroende och min hjärtevärme flöda, och som
hädanefter var stängdt för mig, som blifvit ödelagdt, blifvit en ruin.

Ingen Littimer syntes till. Det behagligare ansikte, som redan vid mitt förra besök ersatt hans, visade sig i stället,
och' vi fördes in i salongen. Där satt mrs. Steerforth. Då vi stego in, gled Rosa Dartle fram från en annan del af
rummet och ställde sig bakom hennes stol.

Jag såg genast på Steerforths mor, att han själf talat om för henne hvad han gjort. Hon var mycket blek, och
hennes ansikte bar spår af djupare rö* relse än som kunnat framkallas af mitt bref, försva-gadt genom det tvifvel
hennes Ömhet skulle kastat öfver dess inniehåll. Jag tyckte, att hon var mera lik honom än någonsin, och jag
kände mer än jag såg, att denna likhet icke undgick min följeslagare.

Hon satt mycket rak i sin länstol, med en ståtlig, orörlig, passionsfri hållning, som föreföll orubblig. Hon såg med
mycken fasthet på mr. Peggotty, där han stod framför henne, och han såg med minst lika mycken fasthet på
henne. Rosa Dartles skarpa blick omfattade oss alla. Under några ögonblick talades det icke ett ord.

Hon gaf mr. Peggotty tecken att sätta sig. Han svarade med låg stämma: »Jag skulle inte finna det naturligt,
madame att sitta här i huset. Jag står hellre.» Och därpå följde åter en tystnad, som hon bröt sålunda :

»Med mycken ledsnad här jag erfarit anledningen till ert besök. Hvad begär ni af mig ? Hvad önskar ni, att jag
skall göra?»

Han stack sin hatt under armen, trefvade i bröstfickan efter Em'lys bref, tog fram det, vek upp det och räckte det
till henne.

»Var god och läs det där, madame. Det är min systerdotters handstil!»

Hon läste det på samma ståtliga, känslolösa sätt hon förut visat, utan att, så vidt jag kunde märka,575

röras af innehållet — och så gaf hon det tillbaka till honom.

»Om inte han för mig tillbaka som en fin fru», sade mr. Peggotty och pekade på orden med sitt finger. »Jag har
kommit hit, madame, för att få veta, om han jämnar hålla sitt ord ?»

»Nej», svarade hön.

»Hvarför inte?» frågade mr. Peggotty.

»Det är omöjligt. Han skulle förnedra sig. Ni kan väl inte undgå att inse, att hon står långt under honom.»

»Höj upp henne då!» sade mr. Peggotty.

»Hon är ouppfostrad och okunnig.»

»Kanske |är hon det inte, kanske är hon det», sade mr. Peggotty. »Jag tror det inte, men jag kan inte döma om
sådant. Lär henne mera då!»

»Efter ni tvingar mig att tala rent ut, hvilket jag högst (ogärna gör, skulle hennes tarfliga släkt förhållanden, om
ingenting annat, göra saken omöjlig.»

»Hör nu på, madame», svarade han långsamt och lugnt. »Ni vet hvad det vill säga att älska ert barn. Det gör jag
med. Vore hon än hundra gånger mitt barn, kunde jag inte älska henne mer än jag gör. Ni vet inte hvad det vill
säga att förlora ert barn). Det gör jag. Ägde jag världens alla skatter, skulle jag gärna ge dem ifrån mig för att



återköpa henne! Men rädda henne från den här skammen, och hon skall aldrig behöfva skämmas för oss. Inte en
enda af oss, som hon växt upp iblaridj, inte en enda af oss, som lefvat tillsammans med henne och haft henne till
sitt allt på jorden under så många år, skall nånsin mer återse hennes vackra ansikte. Vi ska nöja oss med att låta
henne vara, vi ska nöja oss med att tänka pa henne som långt borta under en annan sol och en annan himmel, vi
ska nöja oss med att veta henne tillsammans med sin man — kanske med sina små barn — och bida den tid, då vi
alla bli lika inför Herren Gud.»

Den skrofliga vältalighet, som präglade hans ord, förfelade icke helt sin verkan. Hon bibehöll visser-576

ligen sitt stolta sätt, men det låg någonting mildt i rösten, då hon sade:

»Jag försvarar ingenting. Jag gör inga motbe-skyllningar. Men med ledsnad upprepar jag, att det är omöjligt. Ett
sådant giftermål skulle oåterkalleligt stäcka min sons bana och fördärfva hans utsikter. Ingenting är vissare än att
det aldrig kan bli af och aldrig skall bli af. Men om det på an|nat sätt kan godtgöras —»

»Jag ser här afbilden af det ansikte», afbröt henne mr. Peggotty med stadig men lågande blick, »som såg på mig i
mitt hem, vid min härd,, i min båt — ja, |öfverallt^ leende och vänligt men som var så förrädiskt, att jag kan bli
vild när jag tänker på det. Om afbilden af det ansiktet icke förvandlas till lågande eld vid tanken på att bjuda mig
pengar för mitt barns vanära Och fördärf, så är det inte en bit bättre. Som den tillhör ett fruntimmer, torde den
vara ändå sämre.»

Nu förändrades hon helt plötsligt. En harmsen rodnad spred sig öfver hennes anletsdrag, och på ett hätskt sätt
utbrast hon, i det hon med händerna, grep tag om stolens armstöd.

»Hvad kan ini ge mig i godtgörelse för det svalg ni öppnat mellan mig och min son ? Hvad är er kärlek mot min?
Hvad är er skilsmässa mot vår?»

Miss Dartle vidrörde henne sakta och böjde ned hufvudet för att hviska något, men hon ville inte höra på.

»Nej, Rosa, inte ett ord! Låt honom höra på hvad jag säger! Min son, som varit mitt allt i lifvet, åt hvilken jag
ägnat hvar tanke och hvars alla önskningar jag sökt tillfredsställa sedan hans barndom, för hvilken jag lefvat och
andats sedan han kom till världen — han går nu och förälskar sig i en eländig tossa och undviker mig! Han
vedergäller min tillit med systematiskt bedrägeri för hennes skull, öfverger mig för henne! Han sätter denna usla
nyck mot sin mors anspråk på lydnad, kärlek, vördnad, tacksamhet — anspråk, hvilka hvarje dag*, hvarje
timme577

i lians lif bort stärka och förvandla till oslitliga band. Kan inte detta kallas oförrätt?»

Åter sökte Rosa Dartle lugna henne; åter misslyckades hon.

»Inte ett ord, Rosa^ inte ett ord! Om hån kan sätta sitt allt på spel för en obetydlighet, kan jag sätta mitt allt på
spel för ett större syfte. Må han gifva sig af hvart han vill med de medel min kärlek tillförsäkrat honom! Tror han
sig kunna beveka mig genom en lång frånvaro ? I så fall känner han sin mor bra litet. Afstår han i denna stund
från sin nyck, är han välkommen tillbaka. Afstår han däremot inte från henne nu, får han aldrig nalkas mig,
lefvande eller döende, så länge jag orkar lyfta handen att förbjuda det, så vida han inte en gång, efter att för alltid
ha gjort sig af med henne, kommer till mig öd|mjukt och ber mig om förlåtelse. Det är min rättighet att fordra det.
Detta erkännande skall jag utkräfva. Sådan är skilsmässan, som uppstått mellan oss! Och» tillade hon i det hön
betraktade främlingen med samma stolta, hätska blick som i början af sitt tal — »kan inte detta kallas oförrätt ?»

Under det att jag hörde och såg modern uttala dessa ord, tyckte jag mig höra och se sonen trotsa dem. Allt hvad
jag hos honom sett af en motspänstig och egenvillig ande, det såg jag nu hos henne. Hela min nu förvärfvade
insikt i hans missledda energti blef äfven en insikt i hennes karaktär och ett förstående af att den i sina starkaste
driffjädrar var af alldeles samma slag.

Hon vände sig nu till mig och sade, återtagande sin förra själfbehärskning, att det tjänade ingenting till att höra
eller säga mera, utan bad hon att samtalet skulle få anses afslutadt. Med mycken värdighet steg hon upp för att



lämna rummet, då mr. Peggotty lät henne förstå, att det var öfverflödigt.

»Var inte rädd för att jag skall uppehålla er, jag har ingenting mera att säga, madame», förklarade han. »Jag hade
inte något hopp då jag kom hit, och något hopp tar jag inte med mig härifrån. Jag
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har gjort hvad jag trodde borde göras, men aldrig trodde jag, att det skulle komma något godt af att stå där jag nu
står. Det här huset har dragit för mycket ondt öfver mig och de mina, att jag vid mina sinnens rätta bruk kunnat
vänta det.»

Och så gingo vi, och hon stod kvar bredvid sin länstol, ståtlig och vacker att skåda.

På vägen ut skulle vi gå igenom en stenlagd hall med glasväggar och glastak, hvaröfver vinrankor slingrade sig.
Bladen och skotten voro gröna, och som det var en solig dag hade man öppnat glasdörrarna utåt trädgården. Rosa
Dartle kom med ljudlösa steg in den vägen, just som vi voro i närheten, och hon vände sig genast till mig.

»Jo, nu har ni ställt bra till», sade hon, »som tagit hit den där karlen!»

Icke ens i hennes ansikte hade jag tänkt mig möjligheten af så mycket raseri och förakt, som nu förmörkade det
och som flammade i hennes kolsvarta ögon. Det af hammaren åstadkomna ärret var, som vanligt då hön var
uppskakad, starkt markeradt. Då jag såg på henne och iakttog, att det började pulsera, lyfte hon handen och slog
till det.

»Det där är allt en karl att göra sig till förkämpe för och draga hit, tycker ni inte det? Ni är en karlakarl, ni!»

»Miss Dartle», sade jag, »inte måtte ni väl vara nog orättvis att fördöma mig!»

»Hvarför stiftar ni oenighet mellan dessa båda galningar?» frågade hon. »Vet ni då inte, att de båda äro galna af
egensinne och stolthet?»

»Är det mitt fel?» frågade jag.

»Det är ert fel!» svarade hon. »Hvarför har ni fört den där karlen hit ?»

»Han är en djupt kränkt man, miss Dartle», svarade jag. »Kanhända vet ni det inte.»

»Jag vet, att James Steerforth», sade hon och tryckte handen mot bröstet som för att hindra stormen, som rasade
därinne, att bli högljudd,, »har ett falskt, förderfvadt hjärta, och är en förrädare. Men hvad579

behöfver jag veta något om eller bry mig om den där karlen och hans simpla systerdotter?»

»Miss Dartle», sade jag, »ni förvärrar oförrätten. Den är stor nog ändå. Innan jag går, vill jag bara säga, att ni gör
honom mycket orätt.»

»Gör jag honom orätt?» återtog hon. »Dé äro ett dåligt, gement sällskap. Jag skulle önska, att hon blef piskad
med ris.»

Mr. Peggotty sade icke ett ord, utan gicK ut genom dörren.

»Blygs ni inte, miss Dartle, blygs ni inte!» sade jag harmset. »Hur kan ni ha hjärta att trampa på den som är så
oförtjänt olycklig?»

»Jag skulle vilja trampa på dem alla», svarade hon. »Jag skulle vilja se hans hus nedrifvet. Jag skulle vilja se
henne märkt med glödheta järn i ansiktet, iklädd trasor och utkastad på gatan att svälta ihjäl. Om , jag hade
rättighet att fälla dom öfver henne, skulle jag se till att det blef gjordt — nej, jag skulle göra det själf. Jag afskyr
henne 1 Om jag bara kunde komma i tillfälle att skymfa henne för hennes vanhederliga ställning, skulle jag gå
hur långt som helst. Om jag kunde jaga henne; till hennes graf, skulle jag göra det. Om det funnes ett tröstens ord,
som kunde bereda henne lindring i hennes dödsstund, och jag ensam vore i besittning af det ordet, skulle
ingenting i världen kunna förmå mig att uttala det.»

De häftiga orden i och för sig kunna inte, det marker jag, bibringa mer än ett svagt intryck af den lidelse, som



behärskade henne och som gaf sig till känna i hela hennes gestalt, fastän rösten, långt ifrån att vara starkare, var
mera dämpad än vanligt. Ingen min beskrifning skulle kunna göra rättvisa åt mitt minne af henne eller låta
läsaren ana den våldsamhet, hvarmed hon öfverlämnade sig åt sin vrede. Jag har sett lidelsen i många former,
aldrig i en form lik denna.

Då jag hann upp mr. Peggotty, vandrade han långsamt och tankfullt utför backen. Han sade mig182

så fort jagi kom fram till honom, att då han nu, uträttat hvad han föresatt sig i London, ämnade han samma afton
»bege sig ut på sina resor». Jag frågade hvart han tänkte fara. Han svarade: »Jag skall ut och söka min
systerdotter, sir.»

Vi gingo tillbaka till den lilla bostaden ofvanpå hökarboden, och där fick jag tillfälle att upprepa för Peggotty
hvad han sagt till mig. Hon meddelade mig då, att han redan på morgonen sagt detsamma till henne. Hon visste
lika litet som jag hvart det skulle bära af, men hon trodde, att han tänkt ut någon resplan för sig.

Jag ville under dessa förhållanden ogärna lämna honom, och vi åto middag tillsammans, vi tre. Den förnämsta
rätten utgjordes af en biff stekspastej — en af de många goda saker som Peggotty så väl förstod att anrätta — och
den kryddades vid detta tillfälle på ett egendomligt sätt af de ångor af te, kaffe, smör, fläsk, ost, färskt bröd,
torrved ljus och valnötssoja, som uppstego från boden. Efter middagen sutto vi omkring en timmes tid framme
vid fönstret utan att just tala så mycket, och så steg mr. Peggotty upp, gick efter sin oljedukspåse (och sin stora
käpp och lade dem på bordet.

Af sin systers förråd på kontanter mottog hän en mindre summa som afdrag på testamentet — ungefär lagom för
hans behof under en månad, kunde jag tycka. Han lofvade att meddela sig med mig om något hände honom, och
så kastade han påsen öfver axeln, tog sin hatt och sin käpp och sade farväl till oss.

»Jag önskar dig allt möjligt godt, kära gamla syster», sade han och omfamnade Peggotty, »och er med, master
Davy», och så skakade han hand med mig. »Jag skall gå och söka henne när och fjärranf. Skulle hon komma
hem, medan jag är borta — men det är tyvärr inte troligt! — eller om jag skulle komma tillbaka med henne, så är
det min mening^ att hon och jag ska lefva och dö där ingen kan förevita henne något. Skulle något ondt hända
mig,s4i

så kom ihåg, att de sista ord jag sände henne voro: 'Min kärlek till mitt dyra barn är oförändrad, och jag förlåter
henne!'»

Han sade detta högtidligt och med obetäckt hufvud; därefter satte han på sig hatten, gick utför trappan och
lämnade huset. Vi följde honom till porten. Det var en varm och dammig afton just vid den tid då en tillfällig
stiltje i trafiken på den stora hufvudgatan, till hvilken vår gränd ledde, vanligen inträffade, och solen lyste så het
och så röd. Han vek af ensam vid hörnet af vår skuggade gränd, och vi förlorade honom i det starka solskenet.

Sällan inträffade den timmen på aftonen, sällan vaknade jag på natten, sällan blickade jag upp till månen eller
stjärnorna eller hörde regnet falla eller stormen tjuta utan att tänka på den ensliga gestalten, den stackars ensliga
pilgrimen, där han ströfvade framåt, och erinrade mig hans ord :

»Jag skall gå och söka henne när och fjärran!. Skulle något ondt hända mig, så kom ihåg, att de sista ord jag
sände henne voro: 'Min kärlek till mitt dyra barn är oförändrad och jag förlåter henne'.>|

KAP. XXXIII.

Lycksalig,

Under hela denna tid hade jag fortfarande älskat Dora, älskat henne innerligare än någonsin. Tanken på henne var
min tillflykt under alla motgångar och sorger och utgjorde ett slags godtgörelse till och med för förlusten af min
vän. Ju mera jag beklagade mig själf och andra, desto mera sökte jag tröst i Doras bild. s4i

så kom ihåg, att de sista ord jag sände henne voro: 'Min kärlek till mitt dyra barn är oförändrad, och jag förlåter
henne!'»



Han sade detta högtidligt och med obetäckt hufvud; därefter satte han på sig hatten, gick utför trappan och
lämnade huset. Vi följde honom till porten. Det var en varm och dammig afton just vid den tid då en tillfällig
stiltje i trafiken på den stora hufvudgatan, till hvilken vår gränd ledde, vanligen inträffade, och solen lyste så het
och så röd. Han vek af ensam vid hörnet af vår skuggade gränd, och vi förlorade honom i det starka solskenet.

Sällan inträffade den timmen på aftonen, sällan vaknade jag på natten, sällan blickade jag upp till månen eller
stjärnorna eller hörde regnet falla eller stormen tjuta utan att tänka på den ensliga gestalten, den stackars ensliga
pilgrimen, där han ströfvade framåt, och erinrade mig hans ord :

»Jag skall gå och söka henne när och fjärran!. Skulle något ondt hända mig, så kom ihåg, att de sista ord jag
sände henne voro: 'Min kärlek till mitt dyra barn är oförändrad och jag förlåter henne'.>|

KAP. XXXIII.

Lycksalig,

Under hela denna tid hade jag fortfarande älskat Dora, älskat henne innerligare än någonsin. Tanken på henne var
min tillflykt under alla motgångar och sorger och utgjorde ett slags godtgörelse till och med för förlusten af min
vän. Ju mera jag beklagade mig själf och andra, desto mera sökte jag tröst i Doras bild.582

Ju större dimensioner bedrägeriet och bekymren här i världen antogo, desto klarare och renare lyste Doras stjärna
ned från sin höjd. Jag tror inte, att jag hade bildat mig något egentligt begrepp om Doras härkomst eller gjort upp
för mig i hvilken grad hon var befryndad med väsen af en högre ordning, men nog vet jag, att jag med harm och
förakt skulle afvisat ett så orimligt påstående, som att hon helt enkelt var människa, hon som andra unga damer.

Om jag så får uttrycka mig var jag alldeleß genompyrd af Dora. Jag var inte endast öfver öronen förälskad i
henne, men jag hade rent af gått upp i henne. Bildligt taladt skulle man kunnat vrida ur mig så mycket kärlek, att
det varit tillräckligt att dränka en annan; och ändå skulle jag haft så mycket i behåll, att det behärskat hela min
tillvaro.

Det första jag gjorde för egen räkning då jag kom tillbaka var att taga mig en aftonpromenad till Norwich, vandra
rundtomkring huset, »gå byggningen rundt utan att någonsin komma dit», som det heter i gåtan, och oafbrutet
tänka på Dora. Jag tror, att lösningen på den där obegripliga gåtan var månen, (säkert är att jag, Doras
månadsrasande slaf, i två timmar gick rundtomkring byggningen; tittade in genom springorna i planket, lyckades
medelst våldsamma ansträngningar få upp hakan öfver stängslets rostiga spikar och kasta slängkyssar åt ljusen i
fönstren, alltemellanåt helt romantiskt anropa naturen att skydda Dora — jag vet inte egentligen för hvad, men
antagligen för eldsvåda. Möjligen också för råttor, ty sådana var hon mycket rädd för.

Min karlek upptog mig så mycket, och för mig var det så naturligt att anförtro mig åt Peggotty när hon åter satt
vid min sida om aftonen, försedd med sin flits vanliga symboler och ifrigt granskande mina klädespersedlar, att
jag med många omsvep delgaf henne min stora hemlighet. Peggotty blef högst intresserad, men hon kunde inte
alls se saken från min synpunkt. Hon var våldsamt intagen till min fördel och kunde alls icke förstå hvarför
jag583

skulle hysa några farhågor eller vara modfälld vid tanken på utgången. »Den unga flickan kan lyckönska sig till
att ha en sådan beundrare», sade hon, »och hvad hennes pappa beträffar, så hvad i all världen kunde den herrn
bättre begära I»

Jag märkte emellertid, att mr. Spenlows proc-torsmantel och styfva halsduk något litet dämpade Peggottys
öfvermod och ingåfvo henne mera vördnad för den man, som i mina ögon med hvar dag blef alltmera förandligad
och från hvilken ett strålande} reflexljus syntes mig utgå, då han satt där så rak i domstolen, lik en liten fyrbåk i
ett haf af papper. Apropå det, föreföll det mig också underligt, när jag isatt därinne i domsalen och tänkte på att
de där dåsiga gamla domarne och doktorerna icke skulle brytt sig det minsta om Dora, ifall de känt henne; att de
troligen icke skulle blifvit alldeles utom sig af förtjusning, om giftermål med Dora blifvit dem föreslaget, och att
Dora kunnat sjunga och spela på den där förhärligade gitarren tills hon fört mig till vansinnets gräns utan att



någon af de där trögmån-sarna vikit en tum från sin väg.

Jag föraktade dem en och hvarenda en. Jag ansåg mig förnärmad af dem samt och synnerligen,,, dessa utfrusna
gamla trädgårdsmästare i hjärtats rosengårdar. Domstolen var för mig ingenting annat än en känslolös maskin,
advokatskranket hade icke mera ömhet och poesi i sig än skranket på en krog.

Som jag ej utan stolthet åtagit mig utredningen af Peggottys affärer, fick jag testamentet lagfaret, erlade
arfsskatten och följde henne till banken, gå att alltsammans snart var på det klara. Vi skaffade loss omväxling
under dessa juridiska sysselsättningar, genom att gå och beskåda vaxkabinettet vid Fleet Street — nu, som jag
hoppas;, nedsmält sedan minst tjugu år — genom att aflägga besök på miss Linwoods utställning, hvilken jag
erinrar mig som ett mausoleum af fruntimmershandarbeten, befrämjande själfpröfning och ånger, genom att
bekika Londons Tower och gå upp i St. Paulskyrkans kupol. Alla dessa märk-s§4

värdigheter beredde Peggotty så mycket nöje som det var henne möjligt att erfara under dåvarande!
omständigheter — med undantag blott af St. Pauls-kyrkan, som till följd af hennes långvariga tillgifvenhet för sin
sylåda blef en medtäflare till afbildningen på locket och enligt hennes uppfattning i vissa hänseenden
öfverträffades af detta konstverk.

Sedan Peggottys affär, hvilken var hvad vi i Commons plägade kalla »en vanlig formsak» — och lättskötta och
inbringande voro i sanning dessa vanliga formsaker — blifvit afslutad, tog jag henne en förmiddag! med sig till
kontoret, där hön skulle betala sin räkning. Mr. Spenlow hade, enligt hvad gamle Tiffey sade, gått ut för att
affördra en herre ed med anledning af sökt befrielse från vissa formaliteter vid ingående af äktenskap, men som
jag visste, att han snart skulle komma tillbaka, ty vårt kontor låg helt nära de ecklesiastika ämbetsrummen, sade
jag till Peggotty att vänta.

Vi i Commons hade en viss likhet med begrafnings-entreprenörer, när det gällde testamentsfrågor, och hade tagit
för regel att se mer eller mindre bedröfvade ut, när vi hade att göra med sorgklädda kunder. Samma
grannlagenhet i känslan bjöd oss att alltid vara blida och glada mot kunder, som skulle ingå1 äktenskap. Jag lät
därför Peggotty förstå, att hon skulle få se, att mr. Spenlow hämtat sig från den skakning, som underrättelsen om
mr. Barkis' frånfälle framkallat, och då han kom in var han också verkligen så munter som en brudgum.

Men hvarken Peggotty eller jag hade öga för honom, då vi fingo se att han åtföljdes af mr. Murdstone. Denne var
mycket litet förändrad. Hans hår såg lika tjockt ut och var bestämdt lika svart som någonsin, och hans blick var
lika opålitlig som förr.

»Se god dag, Copperfield», sade mr. Spenlow. »Ni känner visst denne herre?»

Jag bockade mig stelt för denne herre, och Peggotty gjorde nätt och jämnt min af att känna igen honom. Först
tycktes han bli litet flat, då han fick585

se oss båda tillsammans, men snart fattade han sitt beslut och steg fram till mig.

»Jag hoppas det går er väl?» sade han.

»Det kan väl knappt intressera er», sade jag, »men det gör det verkligen, om rii vill veta det.»

Vi sågo på hvarandra, och så vände han sig till Peggotty.

»Och! ni», sade han. »Jag ser med ledsnad, att ni förlorat er man.»

»Det är inte den första förlust jag gjort i mitt lif, mr. Murdstone», svarade Pe'ggotty„ darrande i hela kroppen.
»Det är min tröst att veta, att ingen rår för den här — ingen har den på sitt samvete.»

»Jaså», sade han, »ja, den tanken bör vara hugnande. Ni har gjort er plikt?»

»Jag har inte pinat ihjäl någon», sade Peggotty, »det är jag tacksam att kunna säga. Nej, mr. Murdstone, jag har
inte plågat och skrämt någon ljuflig varelse till en förtidig graf.»

Han gaf henne en dyster blick, s-om jag tyckte, vittnande om samvetskval, och sade vänd åt mig, men seende på



mina fötter i stället för mitt ansikte:

»Det är väl inte troligt, att vi så snart träffas igen, och det är ju särdeles tillfredsställande för oss båda, ty sådana
här möten äro aldrig angenäma. Jag väntar inte att ni, som alltid gjorde uppror mot min rättvisa myndighet, öfvad
för er välfärd och förbättring, skall känna er välvilligt stämd mot mig nu. Mellan oss råder en antipati —»

»Sedan gammalt, skulle jag tro?» föll jag honom i talet.

Han log och gaf mig en så elak blick som hans mörka ögon kunde åstadkomma.

»Den dvaldes i ert späda bröst», sade han, »den förbittrade er stackars mors lif. Ni har rätt. Jag hoppas ni må bli
bättre och söka öfvervinna era fel.»

Här afslutade han samtalet, som förts med låg röst i en vrå af det yttre kontoret och gick in i mr. Spenlows rum,
där han i den salvelsefullaste ton sade:

»Herrar af mr, Spenlows yrke äro vana vid fa-586

miljetvister och veta hur invecklade och svåra de kunna vara.» Och så betalade han afgiften för tillståndsbeviset
och mottog det ordentligt hopviket af mr. Spenlow, hvars hand han tryckte då denna önskade honom och hans
blifvande fru lycka, hvarefter han lämnade kontoret.

Jag skulle kanhända haft svårare att tvinga mig till tystnad vid mr. Murdstones sista ord till mig, om jag haft
mindre svårt att få Peggotty, den hederliga kvinnan, som bara var ond för min skull, att tiga och förmå henne att
inse, att här gick det icke an att bråka och tvista. Hon hade blifvit så förfärligt upprörd, att jag måste finna mig i
en hjärtlig omfamning, som afledare för det väckta minnet af våra lidna oförrätter, och förklara saken så godt jag
kunde för mr. Spenlow och hans biträden.

Mr. Spenlow tycktes icke ha reda på hur mr. Murdstone och jag voro befryndade, och väl var det, ty jag ville på
inga villkor erkänna honom som styffar ens inför mitt eget medvetande, då jag mindes min stackars mors
historia. Om mr. Spenlow tänkte någonting om hela saken, var det visst, att min tant stod i spetsen för
regeringspartiet inom vår familj, och att det fanns ett upprorsparti, som anfördes af någon annan — den
slutsatsen drog jag nämligen af hvad han sad|e (under det att vi väntade medan Tiffey skref ut Peggottys räkning.

»Miss Trotwood», sade han, »är nog mycket bestämd och ger inte vika för oppositionen. Jag beundrar mycket
hennes karaktär, och jag gratulerar er, Copperfield, till att befinna er på den rätta sidan. Tvister mellan släktingar
äro mycket att beklaga, men de äro ofantligt vanliga — och hufvudsaken är att vara på rätta sidan», hvarmed han
antagligen, menade den sidan som representerade penningestyrkan.

»Det är ett ganska fördelaktigt giftermål det där, skulle jag tro?» sade mr. Spenlow.

Jag förklarade, att jag icke hade någon kännedom om det,587

»Verkligen!» sade han. »Att döma af de ord mr. Murdstone lät undfalla sig — sådant gör ju en man ofta vid
dylika tillfällen — och äfven af hvad miss Murdstone sade, skulle jag tro, att det är ett ganska fördelaktigt
giftermål.»

»Menar ni, att han får pengar med henne, sir?» frågade jag.

»Ja», svarade mr. Spenlow, »där lär finnas pengar och äfven skönhet.»

»Verkligen 1 Är hans blifvande hustru ung?»

»Nyss myndig», sade mr. Spenlow. »Så nyligen, att de visst gått och väntat på det.»

»Herren bevare henne!» sade Peggotty. Det kom så eftertryckligt och så oväntadt, att vi alla tre bragtes ur
fattningen, under vår väntan på att Tiffey skulle komma in med räkningen.

Gamle Tiffey visade sig emellertid snart och lämnade räkningen till mr. Spenlow att granskas af denne. Mr.
Spenlow, som satt hakan till rätta i halsduken och sakta gnuggat den, gick igenom hvar post med en afbedjande



min — som om alltsammans berott på Jodans' åtgörande — och så gaf han räkningen tillbaka till Tiffey med en
lätt suck.

»Ja», sade han^ »det är riktigt, alldeles riktigt. Jag skulle känt mig obeskrifligt lycklig, Copperfield, om jag
kunnat begränsa dessa omkostnader till hvad jag ur egen börs lagt ut; men det är en förtretlig omständighet, som
vidlåder min verksamhet som jurist. Jag kan inte handla i öfverensstämmelse med mina egna önskningar. Jag har
en kompanjon — mr. Jorkins.»

Som han sade detta med ett mildt svårmod, som verkade nästan som om han alls ingen betalning velat ha,
uttryckte jag min tacksamhet å Peggottys vägnar och betalade Tiffey kontant i sedlar. Peggotty gick därefter hem
till sitt rum, och mr. Spenlow och jag begåfvo oss till rätten, där ett äktenskapsskillnadsmål skulle före, hvilket
stödde sig på en liten sinnrik lag, som nu blifvit upphäfd, men på grund hvaraf många äktenskap blifvit upplösta.
Saken förhöll sig190

på följande sätt. Mannen, hvars namn var Thomas Benjamin, hade skaffat sig äktenskapstillstånd under namnet
Thomas ensamt och uteslutit det andra, för den händelse han icke skulle finna sig så belåten som han iönskade.
Då detta blef fallet eller den stackars karlen börjat tröttna litet vid sin hustru efter ett eller ett par års äktenskap,
lagade han så att en hans vän anmälde, att hans rätta namn var Thomas Benjamin och att han följaktligen alls
icke var gift. Och detta bekräftades till hans stora tillfredsställelse af domstolen.

Jag måste saga, att jag hyste vissa tvifvel om den fulla rättvisan af detta och lät icke skrämma mig ifrån dem
genom den där busheln hvete, som försonade alla oegentligheter. Men mr. Spenlow resonerade som så: Se bara
på världen, det finns både godt och ondt i den; se på kyrkolagen, det finns både ondt och godt i den. Det ingick
alltsammans som delar af ett system. Nå väl, hvad var då att göra ?

Jag hade icke den djärfheten att låta Doras far förstå, att vi möjligen skulle kunna förbättra världen litet, [om vi
gingo ;upp tidigt 'om morgnarna och arbetade i skjortärmarna, men nog sade jag, att jag tyckte, att vi skulle
kunna förbättra Commons. Mr. Spenlow svarade, att han på det allra bestämdaste rådde mig att bannlysa den
tanken från mitt hufvud, såsom varande ovärdig en gentlemans karaktär, men att han 'mycket gärna skulle vilja
höra för hvilka förbättringar jag ansåg Commons vara mottaglig.

Jag började då tala om den del af Commons,; som i den stunden låg oss närmast — ty den där mannens
äktenskap var nu upplöst, vi hade lämnat rätten och gingo just förbi testamentsrättens arkiv*) och jag hemställde
huruvida han inte ansåg, att det så kallade testamentsrättens arkiv sköttes litet underligt. I hvad hänseende,
frågade mr. Spenlow. Jag svarade med vederbörlig hänsyn till hans erfarenhet — jag fruktar med än större
hänsyn till hans egenskap

* The Prerogative Office.539

af Doras far, att det kanske ändå var litet underligt att den rättens arkiv, som innehöll originaltestamenten;
affattade af alla de personer, som under de sista trehundra åren efterlämnat egendom i den ofantliga provinsen
Canterbury, skulle instufvas i en provisorisk byggnad, aldrig afsedd för ändamålet utan förhyrd af arkivarierna
för deras egna medel, osäker, icke ens förstklassig i brandförsäkringsväg, fullproppad med viktiga dokoment och
från källaren till taket en egennyttig spekulation af arkivarierna, som utkräfde höga arfvoden af allmänheten och
stoppade in allmänhetens testamenten i alla möjliga hål och vrår, utan annat syfte än att för godt pris bli af med
dem. Jag sade, att det kanske var litet oegentligt, att dessa arkivarier, som uppburo inkomster uppgående till åtta
eller nio tusen pund om året — för att inte tala om de extraordinarie arkivariernas och de underordnade
tjänstemännens aflöning — icke skulle vara tvungna att ge ,ut litet af dessa penningar för att anskaffa ett säkert
förvaringsrum för de viktiga handlingar, som folk af alla klasser måste anförtro dem, antingen de ville det eller
ej. Att det kanske var litet orättvist, att alla de mera betydande platserna i detta stora verk voro lysande sinekurer,
under det att de stackars tjänstemännen, som trälade i de kalla mörka rummen i husets öfre del, voro de sämst
aflönade och minst ansedda af alla män, som i London utförde ett maktpåliggande arbete. Jag tillade, att det dock
kanske var litet olämpligt, att öfverarkivarien, hvars plikt det var att bereda allmänheten, som ständigt istod i



förbindelse med detta verk, all möjlig bekvämlighet, skulle på grund af denna sin post vara i besittning af den
allra största sinekuren — samt därjämte kunna vara präst, innehafvare af flera pastorat, kanikprebenden och jag
vet ej hvad — under det att ,allmänheten, enligt hvad vi voro i tillfälle? att se hvar eftermiddag, då arkivet var
mycket besökt, hade det så obekvämt, att det var en verklig skandal. Och så slutade jag med att saga, att denna så
kallade »Prerogative Office» i Canterburys ärke-590

stift var en så rutten tillställning och en så befängd orimlighet, att om den icke legat inkilad i en vrå af St. Pauls
kyrkogård, som få personer kände till, skulle den för länge sedajn blifvit slopad.

Mr. Spenlow log då jag, trots min blyghet, värmdes af ämnet, och så diskuterade han denna sak med mig alldeles
så som han diskuterat den föregående. Hvad gällde det i alla fall i det stora hela? — så sade han. Det gällde en
känslosak. Om allmänheten hade en känsla af att den hade sina testamenten i godt förvar (och tog för afgjordt, att
verket icke kunde förbättras, hvem hade då ondt af det? Ingen. Hvem hade godt af det? Alla sinekurernas
innehafvare. Det var alltså klart, att det goda had§ öfvervikten. Systemet var kanhända icke fullkomligt;
ingenting var fullkomligt, och hvad han opponerade sig mot var användandet af sprängkilen. Under
testamentsrättens och arkivets bestånd hade landet njutit ära och anseende. Sätt in sprängkilen där, och landets
ära och anseende sjunka. Han ansåg, att en gentleman bör ha till grundsats att taga saker och ting sådana de äro,
och nog trodde han, att arkivet skulle hålla oss ut. Jag böjde mig för hans åsikt, ehuru jag fortfarande! hade tiiina
tvifvel. Emellertid finner jag, att han måtte ha haft rätt, ty icke allenast har verket ägt bestånd intill |denna stund,
utan det har gjort det trots ett — icke allt för godvilligt — i parlamentet för aderton år sedan afgifvet betänkande,
hvari alla mina invändningar framställdes i detalj och instuf-ningsplatsen för testamentena beskrefs som
otillräcklig för mer än ytterligare två och ett halft års hopning af testamenten. Hvar de gjort af dem sedan, vet jag
inte. Kanske ha de kastat bort en hel massa, kanske sälja de dem då och då i parti till hökar-bodarna. Jag (är glad,
att jag inte har mitt där, och jag hoppas det inte skall komma dit än på en tid.

Jag har nedskrifvit allt detta i mitt lycksalighetskapitel, ty här finner det sin naturliga plats. Sedan mr. Spenlow
och jag inlåtit oss på detta samtal och193

förlängt så väl det som vår promenad, öfvergingo vi till andra ämnen. Och hur fdet var, kom till sist mr. Spenlow
att nämna, att om en vecka var det Doras födelsedag och att det skulle glädja honom, om jag då ville komma till
dem och deltaga i en liten utfärd. Jag blef genast alldeles utom mig ; dagen därpå blef jag nästan tokig då jag
mottog ett litet pressadt pappersblad, å hvilket lästes: »Framlämnas af pappa. Glöm ej dagen!» Och den
mellanliggande tidrymden tillbringade jag i ett tillstånd af fjoskighet.

Jag tror, att jag gjorde mig skyldig till alla möjliga Orimligheter under förberedelserna till denna lyckliga
tilldragelse. Jag rodnar då jag tänker på den halsduk jag köpte. Mina stöflar skulle väl passa i en samling af
tortyrredskap. Jag köpte och afsände med Norwooddiligensen aftonen förut en liten vacker korg, som enligt mitt
begrepp nästan var så god som en .kärleksförklaring. Den innehöll smällkarameller med de allra ömmaste
deviser, som kunde fås för pengar. Klockan sex på morgonen var jag på Covent Gardens torg för att köpa en
bukett åt Dora. Klockan tio satt jag på hästryggen — jag hyrde en ädel springare för tillfället — med buketten i
hatten för att den skulle hålla sig frisk, och trafvade af till Norwood.

Jag antar, att jag då jag fick se Dora i trädgården och låtsade icke se henne, och 'tdå jag red förbi huset och
låtsade oroligt söka efter det, gjorde mig skyldig till ett par dårskaper, som andra unga herrar af mina bekanta
kunnat begå, äfven de, efter de föllo isig så naturliga för mig. Men o, då jag verkligen fann huset och verkligen
steg af vid: trädgårdsgrinden samt släpade mina hjärtlösa stöflar öfver gräsmattan fram till Dora, som satt på en
trädgårdssoffa i skuggan af en stor syrénbuske, hvilken syn var hon ej att skåda i den sköna morgonstunden^
omsväfvad af fjärilar och iklädd en spånhatt ochj en himmelsblå klänning!

Bredvid henne satt en annan dam — inte ung utan jämförelsevis ålderstigen, ty hon var nog nära592

tjugo år gammal. Hennes namn var Mills, miss Mills, och Dora kallade henne Julia. Hon var Doras skötevän.
Lyckliga miss Mills!



Jip var också där, och Jip kunde inte låta bli att skälla på mig. Då jag öfverräckte min bukett, skar han tänderna af
svartsjuka. Och det hade han skäl till — visste han hur jag tillbad hans matmor, så hade han skäl till det.

»O, tack, tack mr. Copperfield! Hvilka söta blommor!» sade Dora.

Jag hade [haft för afsikt att säga — och jag hade tänkt ,ut och läst öfver 'orden under tre mils ridt — att jag funnit
dem vackra, innan jag såg dem så nära henne. Men hur det var, så kom jag mig ej för att göra det. Hon var så
förtrollande. Då jag såg henne hålla blommorna mot sin lilla gropiga haka, gick all min sinnesnärvaro och hela
min talförmåga upp i en mild extas. Det var riktigt underligt att jag inte sade: »Döda mig, miss Mills, om ni har
mod till dfet. Låt mig dö här!»

Och sedan ville Dora låta Jip lukta på blommorna. Men Jip började morra och ville inte lukta på dem. Då
skrattade Dora och höll dem närmare Jip för att tvinga honom. Jip högg då med tänderna tag i en geraniumkvist
och bet och slet i den, som om han slagits med en katt, hvarpå Dora smällde till Jip och sade: »Stackars mina
vackra blommor!» så medlidsamt, tyckte jag, som om Jip bitit mig, och jag önskade, att han gjort det.

»Jag skall glädja er, mr. Copperfield», sade Dora, »med att tala om att den där vresiga miss Murdstone inte är
här. Hon har rest till sin brors bröllop och blir borta i minst tre veckor. Var inte det roligt ?»

Jag svarade, att jag tog för afgjordt att det var roligt för henne och att allt som var roligt för henne var roligt för
mig. Miss Mills log åt oss med en min af öfverlägsen visdom och välvilja.

»Hon är den odrägligaste varelse jag någonsin, sett», sade Dora. »Du kan inte tänka dig, Julia, hvad bon är butter
och tvär.»593

»Jo, det kan jag visst, snälla Dora I» sade Julia.

»Det vet jag väl att du kan, min älskling», återtog Dora och lade sin hand på Julias. »Förlåt mig, att jag sade så
där.»

Af detta kunde jag förstå, att äfven miss Mills haft sina |pröfningar under loppet af en skiftesrik tillvaro, och att
det kanhända var dessa jag borde tillskrifva den vishet och välvilja i hennes sätt, som jag redan iakttagit. Under
dagens lopp fick jag bekräftelse härpå. Miss Mills hade varit olycklig till följd af en malplacerad kärlek och
ansågs ha dragit sig från världen med ett stort förråd af sorglig erfarenhet, hvilket icke hindrade henne att hysa
ett lugnt intresse för den oerfarna ungdomens förhoppningar och tycken.

Men nu kom mr. Spenlow ut från byggningen, och Dora gick emot honom och sade: »Se pappa, hvilka vackra
blommor!» Och miss Mills log tankfullt, siom om hon velat säga: »I dagsländor, njuten gärna af er korta tillvaro
i lifvets klara morgonstund!» Och så gingo vi alla tillsammans öfver gräsmattan bort till vagnen, som snart var i
ordning.

En sådan ridt hade jag aldrig förr upplefvat och upplefde aldrig mer. Det var blott dessa tre, deras kiorg, min
korg och gitarrlådan i vagnen, och vagnen var naturligtvis öppen, och jag red bakom den, och Dora satt
baklänges och såg på mig. Buketten hade hon lagt tätt invid sig på vagnsdynan, och hon tillät alls icke Jip att
komma öfver på den, sidan, ty hon var rädd att han skulle skada de|n. Ofta höll hon den i handen, ofta förfriskade
hon! sig med dess vällukt. Vid de tillfällena möttes ofta våra blickar, och det förvånar mig, att jag då inte tumlade
öfver min ädla springares hufvud och föll pladask ner i vagnen.

Det dammade visst, tror jag. Det dammade visst mycket. Jag har ett svagt minne af att mr. Spenlow förehöll mig
att inte rida i dammet, men för mig fanns det icke till. Jag tyckte att Dora o ms väfva des af en skönhetens och
kärlekens dimma, ingenting

38. — Dickens, David Copperfield.594

vidare. Ibland reste hon sig upp och frågade mig, hvad jag tyckte om utsikten. Jag svarade, att den var
förtjusande, och det tror jag nog den var, men för mig var allt Dora. Solen sken Dora, fåglarna sjöngo Dora.
Sunnanvinden fläktade Dora, och de vilda blommorna i häcken voro alla Doras, intill minsta knopp. Min tröst



var, att miss Mills förstod mig. Miss Mills var den enda, som fullt kunde sätta sig in i mina känslor.

Jag vet inte hur långt vi färdades, och än i denna stund vet jag inte hvart vi begåfvo oss. Det var kanske
någonstä|des i närheten af Guilford. Kanske någon trollkarl ur Tusen och en natt öppnade platsen för en dag och
tillstängde den för alltid sedan vi lämnat den. Det var en grön fläck på en kulle, och gräsmattan var mycket mjuk.
Där fanns skuggrika träd och ljung och ett bördigt landskap så långt ögat nådde.

Det var i sanning påkostande att här mötas af personer som väntade oss, och min svartsjuka kände inga gränser
ens med afseende på damerna. Alla medlemmarna af mitt eget kön — framför allt en gynnare, som kunde vara tre
eller fyra år äldre än jag och grundade de 'mest förmätna anspråk på sina röda polisonger — voro mina
dödsfiender.

Alla började vi nu packa upp våra korgar och sysselsatte oss med att få middagen i ordning. Rödskägg föregaf,
att han var skicklig i att tillaga sallat — hvilket jag icke tror — och sökte på allt sätt draga uppmärksamheten till
sig. Några af de unga damerna sköljde sallatsbladen åt honom och skuro sönder dem enligt hans föreskrifter.
Dora var en af dem. Jag kände, att ödet hetsat mig mot denne man och att en af oss måste falla.

Rödskägg anrättade sallaten — det förvånade mig, att de kunnat äta den, jag hade af intet kunnat låta förmå mig
att ens smaka på den! — och utnämnde sig till herre öfver vinkällaren, hvilken han, en på-hittig best som han
var, inrättade i ett ihåligt träd.595

Kort därefter såg jag honom med nästan en hel hummer på sin tallrik äta sin middag vid Doras fötter.

Jag här ett ganska oklart begrepp om hvad som hände sedan denna dystra tafla ådragit sig min uppmärksamhet.
Nog vet jag, att jag föreföll mycket munter, men denna munterhet var låtsad. Jag ägnade min uppmärksamhet åt
en ung varelse i rosa dräkt med små ögon, och jag flirtade otroligt med henne. Hon mottog välvilligt mina
artigheter, men om det uteslutande var för att jag behagade henne eller för att hon hade afsikter på Rödskägg, vet
jag inte. Man föreslog Doras skål. Då jag drack den, låtsade jag som om jag afbrutit mitt samtal ett ögonblick för
att sedan genast återgå till det. Jag uppfångade Doras öga, då jag bugade mig för henne, och jag tyckte, att det
hade ett bedjande uttryck. Men som hennes) blick träffade mig öfver Rödskäggs hufvud, var jag obeveklig.

Den unga rosaklädda varelsen hade en grönklädd mior, och jag tror, att denna senare skilde oss åt af ren politik. I
alla händelser bröt sällskapet upp under idet att öfverlefvorna efter middagen borttogos, och full af raseri och
samvetskval begaf jag mig ensam in bland träden. Jag öfverlade med mig själf om jag borde föregifva illamående
och fly — jag vet ej hvart — på min ädla springare, me;n just då mötte jag Dora och 'miss Mills.

»Mr. Copperfield», sade miss Mills, »ni är ledsen.»

Jag bad om ursäkt, men det var jag visst inte.

»Och, Dora», sade miss Mills, »du är ledsen.»

Nej, för all del„ hon var inte ledsen alls.

»Mr. Copperfield och Dora», sade miss Mills och antog en nästan vördnadsbjudande min. »Nu nog med detta.
Låt inte ett obetydligt missförstånd härja vårens blomster, som en gång utslagna och sköflade icke kunna förnyas.
Jag»; sade miss Mills, »talar af en erfarenhet, vunnen i det förflutna — det fj ärrliggande, oåterkalleligt förflutna.
De sprudlande fontänerna,; som gnistra i solljuset, få icke afstängas af en blott596

nyck; oasen i Saharas öken får icke tanklöst plundras och ödeläggas.»

Jag visste knappt hvad jag gjorde, ty det brann som af eld i hela min varelse, men jag tog Doras lilla hand och
kysste den — och hon tillät det! Jag kysste miss Mills hand, och jag tyckte det var som om vi alla tre flugit upp
till sjunde himmelen.

Och vi kommo inte ner igen. Vi stannade däruppe hela aftonen. Först vandrade vi omkring bland träden, jag med
Doras arm blygt hvilande på min, och Gud skall veta, att hur dåraktigt det än kunde synas, hade det varit en
lycklig lott att bli odödliggjord med idessa [dåraktiga känslor och att för evigt ha fått vandra där bland träden.



Men alldeles for snart afbrötos vi af de andra, som skrattade och ropade: »Hvar är Dora ?» Vi vände därför
tillbaka, och Dora blef ombedd att sjunga. Rödskägg var genast färdig att hämta gitarrlådan från vagnen, men
Dora sade honom, att ingen annan än jag visste hvar den var. Rödskägg blef alltså störtad i en handvändning, och
j a g gick efter lådan, och jag öppnade den, och jag tog fram gitarren, och jag satt bredvid henne, och j ag höll
hennes näsduk och handskar, och jag indrack hvar ton af hennes kära röst, och hon sjöng för mig som älskade
henne, och om de andra applåderade aldrig så mycket, hade de ingenting med det att göra ändå.

Jag var alldeles rusig af glädje. Jag fruktade, att lyckan var för stor att vara verklig och att jag om en liten stund
skulle vakna vid Buckingham Street och få höra mrs. Crupp slamra med tekoppen, då hon gjorde frukosten i
ordning. Men Dora sjöng, och andra sjöngo, och miss Mills sjöng — om slumrande ekon i minnets grottor, som
om hon varit hundra år gammal — och så blef det afton, och vi drucko te och kokade vattnet på zigenarsätt öfver
den. öppna elden, och jag var alltjämt så lycklig som någonsin.

Lyckligare än någonsin var jag, när sällskapet bröt upp och de andra tillika med den besegrade597

Rödskägg drogo hvar åt sitt håll och vi åt vårt i den stilla kvällen och det slocknande solljuset, omgifna af
markens ljufva dofter. Mr. Spenlow, som blifvit litet dåsig af champagnen, — prisad vare jorden som närde
drufvan, drufvan som alstrade vinet, solen som kom det att mogna och köpmannen som förfalskade det! —
somnade snart i sitt vagnshörn, och då red jag bredvid vagnen och talade med Dora. Hon beundrade min häst och
klappade den — o, hvad den lilla handen var söt, när den hvilade på hästen! — och hennes schal ville inte sitta
på, utan jag måste alltemellanåt lägga den om henne med min arm, och jag inbillade mig till och med:, att Jip
började förstå hur det hängde ihop och inse, att han måste besluta sig for att bli vän med mig.

Och så denna skarpsinniga miss Wills, denna människovänliga fastän hårdt profvade nunna, denna lilla patriark
om ej fyllda tjugu år, som fått nog af världen och på inga villkor ville ha några slumrandet ekon i minnets grottor
väckta, hon var väl god, om någon I

»Mr. Copperfield», sade miss Mills, »kom på ett ögonblick till den här sidan af vagnen, så vida ni har råd att ge
mig ett ögonblick. — Jag önskar tala med er.»

Man tanke sig mig nu på min ädla springare^ böjande mig ned på miss Mills' sida af vagnen med handen på
vagnsdörren!

»Dora kommer hem till mig på en tid. Hon följer med mig då jag reser i öfvermorgon. Om ni har lust att göra
visit, så har pappa nog ingenting emot det.»

Hvad kunde jag annat än nedkalla en tyst välsignelse öfver miss Mills' hufvud och gömma hennes adress i mitt
minnes säkraste vrå. Hvad kunde jag annat än säga miss Mills med tacksamma blickar och glödande ord, hur jag
visste att uppskatta hennes tillmötesgående, och hvilket högt värde jag satte på hennes vänskap!

Miss Mills af färdade mig nu gunstbenäget med ett: »Rid tillbaka till Dora!» och jag lydde; och598

Dora lutade sig utom vagnen för att tala till mig, och vi talade hela den återstående delen af vägen; och jag förde
min adla springare så nära vagnshjulet, att han skrapade ena frambenet mot det, så att »barken gick af», som hans
ägare uttryckte sig, »till ett värde af tre pund och sju» — hvilket jag betalade och ansåg ofantligt billigt för så
mycken glädje. Under tiden satt miss Mills och såg på månen och' mumlade verser,; antagligen påminnande sig
forna tider, då hon och denna världen haft någonting gemensamt.

Norwood låg många mil för nära, och vi kommo dit många timmar för tidigt, men strax innan vi kommo fram,
vaknade mr. Spenlow och sade: »Ni får lof att komma in och hvila er, Copperfield!» Jag samtyckte, och vi fingo
smörgåsar och vin och vatten. I det upplysta rummet såg den rodnande Dora så förtrollande ut, att jag inte kunde
slita mig därifrån utan satt och stirrade som i en dröm tills mr. Spenlows snarkningar väckte mig till så pass
mycken besinning att jag tog afsked. Och så skildes vi, och jag red tillbaka till London med känslan af Doras
vidrörande kvar på handen, erinrande mig tiotusen gånger hvarje liten tilldragelse, ja, hvarje ord som sagts. Då
jag-till sist lade mig i min säng var jag så hänryckt som någonsin en ung tok varit det, då han af kärleken; drifvits



från sina fem sir^nen.

Följande morgon vid uppvaknandet var jag fast besluten att förklara Dora min kärlek och få veta mitt Öde. Lycka
eller olycka — det var hvad det gällde. Jag visste inte af någon annan fråga i världen, och Dora var den enda,
som kunde besvara den. Jag tillbringade tre dagar frossande af min olycka, mar-terande mig med att gifva hvar
tänkbar variation, af nedslående tydning åt allt som någonsin passerat mellan Dora och mig. Efter att med
betydliga kostnader ha styrt ,ut mig för expeditionen, begaf jag mig till miss Mills, bärande på min
kärleksförklaring.

Hur många gånger jag gick upp- och nedför gatan samt kring kvarteret — obehagligt medveten om att själf vara
en bättre lösning på gåtan än den ursprung-599

liga — innan jag kunde förmå mig att gå uppför yttertrappan och knacka på, hör inte hit. Till och med då jag till
sist knackat och stod och väntades att någon skulle komma och öppna, funderade jag litet på att härma mr. Barkis
och fråga efter mr. Blackboy, be om ursäkt för misstaget och aflägsna mig. Men så långt gick det ändå inte.

Mr. Mills var inte hemma. Det väntade jag inte, att han skulle vara. Ingen ville tala med honom. Miss Mills var
hemma. Det var ju väl, det.

Jag ombads att gå uppför trappan och kom in i ett rum, där miss Mills och Doro voro. Jip var också där. Miss
Mills skref af noter — jag kommer ihåg, att det var en ny sång kallad »Kärlekens sorgkväde» — och Dora
målade blommor. Döm om mina känslor, då jag såg att det var de blommor jag gifvit henne,, just dem jag köpt
på Covent Gardens torg! Jag kan inte precis säga, att de voro så lika dessa eller några andra blommor jag varit i
tillfälle att observera, men af det riktigt kopierade papperet, som omslöt dem, förstod jag hvad målningen
föreställde.

Miss Mills blef mycket glad att få se mig och var mycket ledsen, att hennes pappa inte var hemma — en
omständighet, som vi likväl alla tre buro med själsstyrka. Miss Mills var mycket språksam några minuter, men så
lade hon ifrån sig pennan på Kärlekens sorgkväde, steg upp och lämnade rummet.

Jag började tänka, att det kanske var bäst, att skjuta upp därmed tills i morgon.

»Jag hoppas er stackars häst inte var alltför trött när han kom hem härom kvällen», sade Dora och slog upp sina
sköna ögon. »Det var bra långt för honom.»

Jag började tänka, att det ändå var bäst att göra det i dag.

»Det var bra långt för honom», sade jag, »ty han hade ingenting att trösta sig med under färden.»

»Fick det stackars djuret intet foder ?» frågade Dora.

Jag började tänka, att jag skulle skjuta upp det tills i morgon.6oo

»Jo», sade jag, »han blef nog omsedd. Men jag m!enar, att han inte som jag njöt af den obeskrifliga lyckan att
vara nära er.»

Dora böjde sig ned öfver sin teckning och sade efter en liten stund — jag hade under tiden suttit i brinnande
feber pch med beneii i stel ställning: —

»jNi tycktes inte själf en del af dagen vara så känslig för den lyckan.»

Nu insåg jag, att jag ej fick tveka längre. Det måste ske på fläcken.

»Ni frågade inte det allra minsta efter den lyckan», sade Dora och lyfte helt obetydligt på ögonbrynen samt
skakade på hufvudet, »då ni satt bredvid miss Kitt.»

Jag bör upplysa, att Kitt var namnet på den där människan i rosafärgade klänningen, hon med de små ögonen.

»Fastän jag visst inte vet hvarför ni skulle ha tgjjort det», sade Dora, »eller hvarför ni alls skulle kalla det för en
lycka. Men ni menar naturligtvis inte hvad ni säger. Och det finns väl ingen som kan bestrida, att ni har rättighet



att göra som ni vill. Jip, du stygga pojke, kom hit!»

Hur det gick till vet jag inte, men jag gjorde det på en minut. Jag skyndade Jip i förväg. Jag slöt Dora i mina
armar. Jag var idel vältalighet. Jag behöfde inte leta efter ord. Jag sade henne hur jag älskade foeimje. Jag sade
henne, att jag skulle dö ,utan henne. Jag sade henne, att jag tillbad och dyrkade henne. Jip skällde alldeles vildt
hela tiden.

Då Dora hängde hufvudet och grät och darrade, växte [min vältalighet i styrka. Om hon ville, att jag skulle dö för
henne, behöfde hon bara säga ett ord, och jag var färdig. Lifvet utan Doras kärlek' var junder inga förhållanden
vardt att lefva. Jag hvarken ku,nde eller ville uthärda det. Jag hade älskat henne hvar minut, hvar dag, hvar natt
sedan jag såg henne första gången. I denna minut älskade jag henne till vanvett. Och jag skulle alltid i hvar minut
älska henne till vanvett. Män hade älskat förr6oi

och män komme att älska hädanefter, men ingen man hade någonsin älskat, ingen kunde, skulle eller ville älska
så som; jag älskade Dora. Ju värre jag rasade, desto värre skällde Jip. Båda två blefvo vi hvar på sitt sätt galnare
med hvart ögonblick.

Godt och väl! Efter en stund sutto Dora och jajg helt {stilla bredvid hvarandra i soffan, och Jip låg i hennes knä
och blinkade försonligt åt mig. Jag hade afbördat mig min bekännelse. Jag var i ett fullkomligt
lycksalighetstillstånd. Dora och jag voro förlofvade.

Jag antar, att vi hade någon föreställning om att detta skulle sluta med giftermål. Det är alldeles säkert, när jag
tänker rätt på saken, ty Dora sade .uttryckligt, att vi aldrig skulle gifta oss utan hennes pappas tillåtelse. Men i vår
ungdomliga hänryckning tror jag just inte, att vi sågo hvarken framåt eller tillbaka eller hade någon längtan efter
annat än nuets barnsliga lycka. Vi skulle hålla det hemligt för mr. Spenlow, men det föll mig för visso aldrig in,
»att det kunde ligga någonting klandervärdt i ett sådant handlingssätt.

Miss Mills var tankfullare än vanligt då Dora, som gått att söka henne, återkom med henne. Jag fruktar, att skälet
var att i den nyss timade tilldragelsen; låg det något, som var ägnadt att väcka slumrande ekon i minnets grottor.
Hon gaf oss emellertid sin välsignelse jämte sin försäkran om bestående vänskap, talade med ett ord till oss som
det höfdes en röst från klostret.

Hvilken sysslolös tid var ej detta! Hvilken overklig, lycklig, dåraktig tid var det ej!

Jag tog mått på Doras finger till en ring, som skulle bestå af idel förgätmigejer. Juveleraren, till hvilken jag
lämfaade måttet, kom under fund med min hemlighet och skrattade, då han antecknade beställningen samt
begärde och fick så mycket han behagade för den lilla vackra tingesten med sina blåa stenar — så förbunden med
mitt minne af Doras hand, att då jag i går händelsevis kom att få se en likadan6O2

på min egen dotters finger, erfor jag i hjärtat en ögonblicklig rörelse ej olik smärta!

När jag sedan gick och bar på min hemlighet var jag så besjälad däraf, så full af mina egna intressen, och så
medveten om värdigheten af att älska Dora och att älskas af henne, att om jag sväfvat uppe i luften kunde jag
icke ha känt mig mera upphöjd än jag nu gjorde det öfver andra stackars dödliga, som krälade i stoftet.

Och när vi hade våra möten i kvarterets trädgård och sutto i det torftiga lusthuset, var jag så lycklig, att jag af
intet annat skäl älskar Londons sparfvar än i dag och ser tropikernas färgskiftningar i deras nedrökta fjädrar!

Då vi hade vår första tvist, en vecka efter förlofningen, och Dora skickade tillbaka ringen i en liten förtviflad
trekantig biljett, hvari hon begagnade det hemska uttrycket, att »vår kärlek börjat i dårskap och slutat i
galenskap», blef jag så utom mig öfver dessa rysliga ord, att jag slet af mig håret och skrek att allt var förbi 1

Dold af kvällens mörker flög jag till miss Mills, som jag i smyg träffade i ett brygghus, där det fanns en mangel,
och jag besvor miss Mills att mäkla mellan oss och förebygga vansinne. Miss Mills åtog sig uppdraget och kom
tillbaka med Dora samt uppmanade loss från sin bittra ungdomserfarenhets predikstol att gifva efter för
hvarandra och undvika Saharas öken.



Och så gräto vi och förliktes och blefvo så lyckliga igen, att brygghuset med mangel och allt förvandlades till ett
kärlekens tempel, där vi uppgjorde en plan till brefväxling genom miss Mills och kommo öfverens om, att minst
ett bref om dagen skulle skrifvas af hvardera parten.

Hvilken sysslolös tid var ej detta ! Hvilken overklig, lycklig], dåraktig tid var det ej! Af alla de skiften i mitt lif,
som den flyende tiden beskärt mig, finns det intet, som jag vid en återblick kan le åt hälften så mycket, intet
sopm. jag kan tänka på hälften så ömt. 6o3

KAP. XXXIV.

Min tant förvånar mig.

Jag skref till Agnes så fort Dora och jag blifvit förlofvade. Jag skref ett långt bref, hvari jag sökte klargöra för
henne hur outsägligt lycklig jag var och hur förtjusande Dora var. Jag besvor Agnes att icke anse detta som en
tanklös böjelse som någonsin kunde vika för en annan eller hade minsta likhet med de barnsliga tycken vi plägat
skämta om. Jag försäkrade henne, att djupet af min kärlek icke kunde pejlas och uttalade som min öfvertygelse,
att någonting liknande aldrig förekommit.

Då jag en vacker afton satt vid mitt öppna fönster och skref till Agnes, smög sig helt plötsligt minnet af hennes
klara, lugna blick och milda ansikte öfver mig och göt en sådan ro och frid öfver den, brådska och sinnesrörelse,
hvari jag på sista tiden lefvat och som till en viss grad hörde till min lycka, att det lockade tårar i mina ögon. Jag
minns, att jag satt och hvilade hufvudet mot handen, sedan jag skrifvit halfva brefvet, öfverlemnande mig åt den
föreställningen, att Agnes ingick som en beståndsdel i mitt naturliga hem. Det föreföll mig som om i det hus,
hvilket för mig helgats af hennes närvaro, Dora och jag skulle kunna bli lyckligare än annorstädes, som om mitt
hjärta i kärlek, glädje, sorg, hopp eller missräkning, med ett ord i alla starka själsrörelser helt naturligt vändt sig
dit och där funnit sin tillflykt och sin bästa vän.

Om Steerforth sade jag ingenting, jag berättade bara, att djup sorg vållats i Yarmouth med anledning af Em'lys
flykt och att mig hade den smärtat604

i dubbelt mått till följd af de omständigheter, som sammanhängde därmed. Jag visste hur snabb hon alltid var att
gissa sanningen, och att hon aldrig blef den första, som andades hans namn.

På detta bref fick jag svar med omgående post. Då jag läiste svaret, var det som öni jag hört Agnes tala till mig.
Det var som om hennes trofasta röst klingat i mina öron. Hvad kan jag säga mer?

Traddles hade sökt mig ett par tre gånger under det jag varit hemifrån på sista tiden. Som han funnit Peggotty på
platsen och af henne fått höra — hvad hion för resten ej var sen att meddela alla som ville höra på — att hon var
min gamla sköterska, hade han helt gemytligt gjort sig bekant med henne och stannat för att språka med henne
om mig. Så sade Peggotty, men jag fruktar, att det egentligen varit hon som språkat och hållit på i oändlighet, ty
hon var svår att hejda — Gud signe henne — när hon hade mig till talämne.

Detta påminner mig dels om att jag väntade Traddles på en af honom själf utsatt eftermiddag, dels att mrs. Crupp
afsagt sig allt som hörde till hennes tjänst — utom lönen — så länge Peggotty höll till i mina rum. Sedan mrs.
Crupp åtskilliga gånger med gäll stämma hållit diverse samtal i trappan — troligen med någon osynlig
tjänsteande, ty kroppsligt sedt var hon alldeles ensam vid dessa tillfällen — skref hon till mig ett bref, hvari hon
utvecklade sina åsikter. Hon började det med framhållandet af ett faktum, som tycktes finna tillämpning på lifvets
alla skiften, nämligen att hon själf var mor, och så meddelade hion mig, att hbn förr sett bättre dagar, men att hon
under sitt lifs alla skeden haft den allra största fasa fjor spioner, påhäng och angifvare af alla slag. Hon nämnde
inga namn, sade hon, de som kände sig träffade kunde taga det åt sig, men hon föraktade spioner, påhäng och
angifvare, särskildt när de uppträdde i änkedräkt. De sista orden voro understrukna. Om en herre var ett offer för
spioner, påhäng och angifvare — hbn nämnde fortfarande inga namn —605

så fick han finna sig vid det. Han hade rättighet att handla efter behag, det blandade sig ingen i. Det enda hon,
mrs. Crupp, kunde säga var, att hon inte ville »komma i kontrakt» med sådana personer. Hon bad därför att få bli



befriad från all uppassning i öfre våningen tills allt blef som det varit förr och som önskligt var; vidare nämnde
hon, att hennes lilla bok hvar lördagsmorgon skulle bli lagd på frukostbordet och hon anhöll, att omedelbar likvid
måtte följa — i den välvilliga afsikten att »bespara alla parterna skamdal.»

Efter detta inskränkte sig mrs. Crupp förnämligast till att sätta fällor i trapporna under form af ämbar och söka
narra Peggotty att bryta af sig benen. Jag fann det litet otrefligt att lefva i detta belägringstillstånd men var
alldeles för rädd för mrs. Crupp att söka utfundera något sätt att få slut på det.

»Min bästa Copperfield, hur står det till med dig ?» ropade Traddles, som trots alla dessa giller infanni sig på
utsatt klockslag.

»Bästa Traddles, jag är förtjust att ändtligen få se dig», sade jag, och det var en riktig otur, att du inte träffat mig
hemma förut. Jag har varit så upptagen —»

»Ja visst, ja visst», sade Traddles. »Din bor ju i London.»

»Hur var det du sade?»

»Hon — ursäkta mig — miss D», sade Traddles mycket finkänsligt, »bor ju i London?»

»Ja, det gör hon. Helt nära London.»

»Min, som du kanske kommer ihåg», sade Traddles med allvarlig min, »bor nere i Devonshire — en af tio
systrar. Följaktligen är jag i den meningen inte så upptagen som du.»

»Det förundrar mig, att du står ut med att träffa henne så sällan», sade jag.

»Ja», sade Traddles tankfullt, det kan förefalla underligt. Jag antar, Copperfield, att skälet är, att det inte kan
hjälpas.»

»Det är väl det», svarade jag leende, ej utan6o6

att rodna. »Kanske också, att du är så trogen och tålig, Traddles.»

»Hvad säger du?» sade Traddles helt eftertänksamt. »Tycker du att jag är det? Det visste jag inte själf. Men se
hon är en så ovanligt rar flicka, att det nog kan hända, att hjon meddelat mig några af sina dygder. När du nu
säger det, Copperfield, tror jag nästan det är så. Jag försäkrar, att hon ständigt glömmer sig själf och tänker på de
nio andra.»

»Är hon äldst?» frågade jag.

»Nej för all del. Den äldsta är en skönhet.»

Haii såg, förmodar jag, att jag inte kunde låta bli att le åt den oförställda öppenheten i detta svar och tillade mled
ett leende på sitt eget ärliga ansikte:

»Inte som skulle ej min Sofi — vackert namn, tycker du inte det Copperfield?»

»Mycket vackert», sade jag.

»Inte som skulle ej min Sofi vara vacker, äfven hlon, i mina ögon och den allra snällaste och sötaste flicka| ii alla
andras också, det vill jag hoppas. Men när jag säger, att den äldsta är en skönhet, så menar jäg, att hon verkligen
är — »i, han gjorde en rörelse med båda händerna, som om han velat höja henne till skyarna: »någonting riktigt
ståtligt», sade Traddles med mycket eftertryck.

»Verkligen?» sade jag.

»Ja, jag försäkrar dig», sade Traddles, »någonting högst ovanligt. Och du kan väl förstå, att när naturen, skapat
henne för säilskapslif och beundran, och hon, till följd af begränsade tillgångar inte kan få njuta mycket af sådant,
blir hon ibland litet retlig och fordrande. Men Sofi vet att få henne i godt lynne igen.»

»Är Sofi yngst?» frågade jag nu.



»Nej, för all del!» sade Traddles och strök sig om hakan. »De båda yngsta äro inte mer än nia och tio år. Sofi
undervisar dem.»

»Är hon den andra i ordningen kanske?» gissade jag nu.

»Nej», sade Traddles, »Sara är den andra. Sara har något fel i ryggraden, stackars flicka. Sjuk-6o;

domen kan så småningom öfvervinnas, säga läkarne,, men nu måste hlon emellertid ligga ett år. Sofi sköter
henne. Sofi är den fjärde.»

»Lefver deras jmor?» frågade jag.

»Ja», sade Traddles, »hon lefver. Hon är en mycket öfverlägsen kvinna, men traktens fuktighet har angripit
hennes kroppskonstitution, så att — saken är helt enkelt den, ,att hon förlorat bruket af sina lemmar.»

»Så sorgligt!» sade jag.

»Ja, är det inte sorgligt ?» sade Traddles. »Ur rent huslig synpunkt är det ändå inte så bedröfligt som det kunde
vara, ty Sofi ersätter henne. Hon är lika mycket mor tör sin mor som för de andra nio.»

Jag kände den allra största beundran för den unga flickans dygder, och i den ärliga afsikten att efter bästa
förmåga hindra Traddles att låta lura sig, till skada för hans egna och hans trolofvades framtidsutsikter, frågade
jag nu, hur det stod till med mr. Micawber.

»Tack, Copperfield, han mår mycket bra», svarade Traddles. »Jag bor inte hos dem nu.»

»Gör du inte det?»

»Nej, ser du», sade Traddles hviskande, »saken är den, att han ändrat sitt namn till Mortimer till följd af vissa
ledsamheter. Han går inte ut förrän det blifvit mörkt och då alltid med glasögon. De ville göra utmätning hemma
hos oss för hyran. Mrs. Micawber blef då så utom sig af förtviflan, att jag inte kunde neka att sätta mitt namn på
den andra växeln, vi talade om. Du kan väl tänka dig, Copperfield* hur roligt det var för mig att se saken lyckligt
uppgjord och mrs. Micawber glad igen.»

»Hm,» sade jag.

»Inte för att hennes glädje var af lång varaktighet», fortfor Traddles, »ty ledsamt nog blef det ny utmätning efter
en vecka. Den sprängde hela hemmet. Sedan dess har jag hyrt ett möbleradt rum, och Mortimers ha lefvat
alldeles incognito. Jag hoppas du inte tycker jag är själfvisk, om jag säger dig,6o8

att mäklaren tog med sig mitt lilla runda bord med marmorskifva och' Sof is blomkruka på fot.»

»Det var då bra hårdt!» utbrast jag.

»Ah ja, nög var det litet svårt»,, sade Traddles och betecknade saken med sin vanliga grimas. »Jag nämner det
emellertid inte som klander utan af ett annat skäl. Saken var nämligen den, att jag inte kunde köpa igen dem när
de togos i mät, först och främst därför, att karlen* som fått för sig, att jag gärna ville ha dem, satte priset alldeles
för högt, och för det andra därför att jag — inte hade några pengar. Nu har jag emellertid sedan dess haft ögat på
den där mannens bod», sade Traddles, förtjust öfver sin egen klipskhet, »som ligger längst bort på Totten-ham
Court Road, och just i dag har jag sett dem utställda till salu. Jag har sett dem från gatans motsatta sida, ty finge
han se mig, skulle han minsann hugga till med ett alldeles oskäligt pris. Som jag nu har pengar, tänkte jag, att du
kanske inte skulle ha någonting emot, om jag bad din goda gamla sköterska gå med mig, så skulle jag visa henne
boden från närmaste gathörn, och hon kunde då gå fram och låtsa som om hon ville köpa de där sakerna, för egen
räkning och pruta ned dem till ett billigt pris.»

Den förtjusning, hvarmed Traddles utvecklade sin plan för mig, och hans känsla af dess ovanliga listighet äro
något af det friskaste mitt minne bevarat.

Jag sade honom, att min gamla sköterska med nöje skulle hjälpa honom, och att vi alla tre tillsammans skulle
skrida till anfall, men under ett villkor. Detta villkor var, att han skulle fatta ett högtidligt beslut att aldrig mer



låna mr. Micawber vare sig sitt namn eller någonting annat.

»Min bästa Copperfield», sade Traddles, »det har jag redan beslutat, ty jag börjar inse, att jag inte bara varit
(oförsiktig utan äfven handlat riktigt orätt mot Sofi. Sedan jag gifvit! mig själf detta löfte är ingenting vidare att
befara, men med största beredvillighet förnyar jag det nu till dig. Den där första olycksaliga för-6og

bindeisen har jag betalat. Jag tviflar inte på att mr. Micawber hade gjort det själf, om han kunnat, men han kunde
inte. Ett sak bör jag nämna, som jag tycker särdeles mycket om, hos mr. Micawber. Det står i sammanhang med
den andra förbindelsen, som ännu icke är förfallen. Han har inte sagt mig, att den är klarerad, men att den
kommer att bli det. Nog ligger det väl i alla fall någonting mycket redbart och godt i detta!»

Det bar mig emot att rubba min väns tillit, och därför höll jag med honom. Efter en liten stunds: fortsatt samtal
gingo vi till hökarboden för att värfva Peggotty. Traddles vägrade nämligen att stanna kvar hbs mig till kvällen,
dels för att han hyste lifliga farhågor för att hans bohagsting skulle bli köpta af någon annan, dels för att detta var
den afton hän alltid använde att skrifva till den sötaste flicka i världen.

Aldrig glömmer jag honom när han stod och kikade bakbm hörnet vid Tottenham Road, under det att Peggotty
prutade på de dyrbara föremålen, ej heller kan jag förgäta hans växlande sinnesrörelser då hon långsamt närmade
sig oss efter att förgäfves ha bjudit ett pris, men så ropades tillbaka af handelsmannen, som ångrat sig, vände om
igen. Slutet af underhandlingarna var emellertid, att föremålen blefvo återköpta till tämligen billigt pris, och
Traddles blef iöfverlycklig.

»Jag är er verkligen mycket tacksam», sade Traddles, då han fick veta, att de skulle bli Hemskickade till honom
samma kväll. »Om jag nu ber <qm ännu en tjänst, hoppas jag du inte tycker, att jag är alltför orimlig,
Copperfield?»

Jag lugnade honom på förhand i detta afseende.

»Skulle ni då vilja vara så innerligt god», sade; Traddles till Peggotty, »och gå efter blomkrukan nu. Ser du,
Copperfield, den är ju Sofis, och därför bär jag den helst själf.»

Peggotty gick gärna efter den, och han öfverhopade henne med tacksägelser innan han åter vände

39 — Dickens, David Copperfield.6io

in på Tottenham Court Road, ömt slutande blomkrukan i sina armar med ett af de bästa ansiktsuttryck jag
någonsin sett.

Vi båda gingo tillbaka till mina rum. Som bodarna äjgde större behag för Peggotty än jag sett dem äga för någon
annan, vandrade jag, långsamt flanerande, framåt, road af att se henne stå och titta i bodfönstren och väntande på
henne så ofta hon ville. Det dröjde följaktligen ganska länge, innan vi kommo till Adelphi.

På vägen uppför trappan fäste jag hennes uppmärksamhet vid att mrs. Grupps fällor samt och synnerligen
försvunnit, och att färska fotspår voro synliga på trappstegen. Mycket öfverraskade blefvo vi båda, då vi kommo
högre upp och funno min ytterdörr öppen, fastän jag stängt den då jag gått, och hörde röster, som kommo inifrån.

Vi sågo på hvarandra, ovissa om hvad vi skulle tänka, och gingo in i skrifrummet. Döm om min förvåning då jag
upptäckte, att de som funnos därinne voro min tant och mr. Dick! Min tant satt och drack te på en massa
reseffekter och hade sina två fåglar framför sig och sin katt i knäet. Mr. Dick stödde sig tankfullt mot en kolossal
pappersdrake, sådan vi ofta släppt upp tillsammans, och diverse resgods var uppstapladt äfven kring honom.

»Min bästa tant», utbrast jag, »hvilket oväntadt nöje!»

Vi omfamnade hvarandra hjärtligt, och mr. Dick och jag skakade hjärtligt hand. Mrs. Crupp, som var. upptagen
af tes er ver ingen och inte kunde visa sig nog uppmärksam, förklarade å sin sida hjärtligt, att hon mycket väl
vetat, att mr. Copperfield skulle få hjärtat i halsgropen när han träffade sina kära släktingar.

»Se god dag!» sade min tant till Peggotty, som bäfvade för den imponerande damen. »Hur är det med er?»



»Du kommer väl ihåg min tant, Peggotty ?» sade

jag.

»För Guds skull, barn», skrek min tant, »kalla6i i

inte människan för det där namnet från Söderhafs-löarna. Om hion gift sig och blifvit af med det, hvilket var det
bästa hon kunnat göra, hvarför låter du henne inte då få draga fördel af förändringen? Hvad är ert namn numera,
P?» sade min tant, kompromissande med den afskydda benämningen.

»Barkis, madame», sade Peggotty och neg.

»Det var då mera mänskligt», sade min tant, »och det låter inte som om ni behöfde bli omvänd af en missionär.
Hur är det med er, Barkis? Jag hoppas ni mår väl?»

Uppmuntrad af dessa vanliga ord och af min tants uträckta hand, steg Barkis fram, tog handen och neg och
tackade.

»Vi ha blifvit äldre, det ser jag», sade min tant. »Vi ha ju inte träffats mer än en gång förr, och då ställde vi
trefligt till åt oss. Tröt min vän, ge mig ännu en kopp.»

Jag räckte den pliktskyldigast till min tant, som iakttog sin vanliga stela hållning, och jag dristade; anmärka, att
hon inte borde sitta på kofferten.

»Låt mig draga fram soffan eller länstolen, tant», sade jag. »Hvarför skall ni ha det så obekvämt?»

»Tack, kära Trot, men jag föredrar att sitta på hvad som tillhör mig.» Nu såg min tant mycket skarpt på mrs.
Crupp och anmärkte: »Ni behöfver inte göra er besvär med att passa upp längre.»

»Skall jag lägga litet mera te på kannan innan jag går?» frågade mrs. Crupp.

»Nej tack, det behöfs inte», svarade min tant.

»Får jag inte gå efter en skifva smör till, madame ?» frågade mrs. Crupp. »Eller skulle ni inte vilja ha ett nyvärpt
ägg eller litet bräckt skinka ? Är det ingenting jag kan göra för er kära tant, mr. Copperfield?»

»Ingenting alls», svarade min tant. »Tack skall ni ha, men jag reder mig mycket bra.»

Mrs. Crupp, s|om oafbrutet smålett för att ge till känna sitt goda lynne, oafbrutet hållit hufvudet på sned för att ge
till känna sin svaga kroppskonstitution; och oafbrutet gnuggat händerna för att ge till känna612

sin Jöns kan att tjäna alla värdiga föremål, fortfor att le, hålla hufvudet på sned och gnugga händerna då hon sent
omsider lämnade rummet.

»Dick», sade min tant, »kommer ni ihåg hvad jag sade er om ögontjänare och mammonsdyrkare ?»,

Mr. Dick såg så skrämd ut som om han glömt det, men besvarade dock frågan med ett svagt ja.

»Mrs. Crupp är en af den sorten», sade min tant. »Barkis, jag måste besvära er med att sköta om teet och ge mig
en annan kopp, ty jag kan inte förmå mig att dricka hvad den där kvinnan hällt i». — Jag kände min tant
tillräckligt för att inse, att bon hade någonting viktigt på sinnet ocli att hennes ankomst hit innebar vida mer än en
främling kunnat förmoda. Jagi märkte att hennes blick slog ned på mig, då hon trodde mig upptagen af annat, och
att en underlig inre strid pågick inom henne, under det att hbn bibehjöll sitt yttre lugn och sitt stela sätt. Jag
började undra, om jag gjort någonting som misshagat henne, och mitt samvete tillhviskade mig, att jag ännu ej
talat om för henne om Dora. Kund-e det möjligen vara detta, undrade jag ? Som jag visstq, att hon inte skulle
säga något förrän hon själf behagade, satte jag mig bredvid henne och talade till fåglarna och lekte med katten
och var så ogenerad som möjligt. Jag var dock långt ifrån lugn i verkligheten — jag hade icke varit lugn äfven
om inte mr. Dick, som lutad öfver sin stora drake stod bakom min tant, begagnat sig af hvarje hemligt tillfälle för
att dystert skaka på hufvudet och peka på henne,

»Trot», sade till sist min tant då bon tömt tekoppen, omsorgsfullt slätat ut sin klänning och torkat sig om munnen



— »ni behöfver inte gå, Barkis! — Trot, har du nu lärt dig att vara fast och' lita på dig själf ?»

»Jag hoppas det, tant.»

»Hvad tror du?» frågade miss Betsey.

»Jag tror det, tant.»

»Då, min älskade gosse», sade min tant och såg] ; ir"-; : 613

allvarligt på mig, »skall du gissa, hvarför jag föredrar att i afton sitta på en min egjen tillhörighet.*, Jag skakade
på hufvudet; det kunde jag inte. »Jo därför», sade min tant, »att det är allt hvad jag äger. Jag är ruinerad, kära
du.»

Om huset och vi allesammans huller om buller ramlat ned ii' floden, tror jag inte, att jag blifvit mera förskräckt.

»Dick vet det», sade min tant och lade helt lugnt sin hand på min axel. »Jag är ruinerad, min kära Trotl Allt hvad
jag äger och har, utom villan; är härinne i ru,mmet. Villan har jag lämnat Janet i uppdrag att hyra ut. Barkis, jag
måste skaffa husrum åt den här herrn |öfver natten. För att spara utgifter torde ni kunna ordna en bädd åt mig här.
Jag är inte nogräknad, och det blir bara för i natt. Vi skola vidare tala om det här i morgon.»

Jag väcktes ur min bestörtning och mitt bekymmer för hennes räkning — märk väl, för hennes — af att hon tog
mig om halsen och gråtande försäkrade^ att hbn bara sörjde för min skull. Men i nästa ögonblick behärskade
hjon sin rörelse och sade med en min som var mera triumferande än nedslagen:

»Vi måste visa mod i motgången och inte låta den skrämma oss, min gosse! Vi måste lära oss att spela dramat till
slut. Vi måste besegra olyckan, Trot!» ii:

KAP. XXXV.

Förstämning.

Så fort jag återvunnit den sinnesnärvaro, som alldeles svikit mig i min första förfäran öfver min tants
meddelande, föreslog jag mr. Dick att följa mig ] ; ir"-; : 613

allvarligt på mig, »skall du gissa, hvarför jag föredrar att i afton sitta på en min egjen tillhörighet.*, Jag skakade
på hufvudet; det kunde jag inte. »Jo därför», sade min tant, »att det är allt hvad jag äger. Jag är ruinerad, kära
du.»

Om huset och vi allesammans huller om buller ramlat ned ii' floden, tror jag inte, att jag blifvit mera förskräckt.

»Dick vet det», sade min tant och lade helt lugnt sin hand på min axel. »Jag är ruinerad, min kära Trotl Allt hvad
jag äger och har, utom villan; är härinne i ru,mmet. Villan har jag lämnat Janet i uppdrag att hyra ut. Barkis, jag
måste skaffa husrum åt den här herrn |öfver natten. För att spara utgifter torde ni kunna ordna en bädd åt mig här.
Jag är inte nogräknad, och det blir bara för i natt. Vi skola vidare tala om det här i morgon.»

Jag väcktes ur min bestörtning och mitt bekymmer för hennes räkning — märk väl, för hennes — af att hon tog
mig om halsen och gråtande försäkrade^ att hbn bara sörjde för min skull. Men i nästa ögonblick behärskade
hjon sin rörelse och sade med en min som var mera triumferande än nedslagen:

»Vi måste visa mod i motgången och inte låta den skrämma oss, min gosse! Vi måste lära oss att spela dramat till
slut. Vi måste besegra olyckan, Trot!» ii:

KAP. XXXV.

Förstämning.

Så fort jag återvunnit den sinnesnärvaro, som alldeles svikit mig i min första förfäran öfver min tants
meddelande, föreslog jag mr. Dick att följa mig6i i

till hökarboden och intaga den säng, som mr. Peggotty nyligen lämnat. Som hökarboden var belägen vid
Hungerford Märket, och Hungerford Märket såg helt annorlunda ut då än nu, löpte en liten träkolonad utanför



ingången — ej olik den som fanns utanför det lilla huset där den lilla gubben och den lilla gumman bodde i
sagboken —, och den behagade storligen mr. Dick. Behaget af att bo ofvanför detta arkitektoniska mästerverk
skulle ha tröstat mr. Dick för många ölägenheter; men nu fanns det just inte några andra ölägenheter än den där
lukternas mångfald jag redan beskrifvit, jämte bristen på svängrumj, och mr. Dick var alldeles förtjust i sitt
krypin. Mrs. Crupp hade helt spefullt förklarat, att där var inte utrymme nog för att svänga en katt, men mr. Dick
anmärkte mycket riktigt då han satte sig på sängen och glned sitt ben: »Ser ni, Trotwood, jag har inte lust att
svänga en katt. Det plägar jag aldrig göra. Och hvad betyder det då för mig?»

Jag sökte utforska, om mr. Dick hade något begrepp om anledningen till denna plötsliga och stora förändring i
min tants affärsställning. Som jag kunnat vänta, hade han det icke. Det enda han hade att berätta därom var, att
min tant i förrgår sagt till honom: »Säg mig, Dick, är ni verkligen i grund och botten den filosof jag ansett er
vara?» Han hade då svarat, att han hoppades det, och då hade min tant sagt: »Dick, jag är ruinerad!» Han hade
sagt: »Åh, verkligen!» och min tant hade då prisat honom högligen, hvilket mycket gladt honom. Sedan hade de
begifvit sig till mig, och på vägen hade de förfriskat sig med en butelj porter och några påbredda smörgåsar.

Mr. Dick föreföll så belåten, då han satt på sangen och strök sitt ben under det att han berättade mig detta, hans
ögon voro så vidöppna, hans leende så menlöst, att jag, ledsamt nog, blef förargad och lät honom förstå, att ruin
var detsamma som olycka, brist och svält. Denna min hårdhet fick jag emellertid bittert ångra då jag såg hur han
bleknade och blef6i i

lång i synen samt hur tårarna trillade utför hans kinder, under det att han på mig fäste en bliek af en så onämnbar
ångest, att den kunnat beveka ett långt grymmare hjärta än mitt. Jag gjorde mig Oändligt mycket mera möda med
att åter muntra upp honom än jag gjort att förstämma honom, och snart insåg jag, hvad jag bort förstå från
början, att han varit så trygg blott och bart på grund af sin tro på den visaste, mest underbara af kvinnor och sin
obegränsade tillit till mina intellektuella resurser. De sistnämnda ansåg han visst stora nog att öfvervinna hvilken
olycka som helst, som icke var absolut förgörande.

»Hvad ska vi göra, Trotwood?» sade mr. Dick »Visserligen ha vi memorialet--»

»Ja, visst ha vi det», sade jag. »Men det enda vi kunna göra just nu, mr. Dick, är att se glada ut och inte låta min
tant märka, att vi tänka på det.»

Detta medgaf han med mycket allvar och besvor mig att, om jag såg honom göra den allra minsta lilla afvikelse
från rätta vägen, genast återkalla honom medelst någon af de där öfverlägsna metoderna, som alltid stodo till mitt
förfogande. Jag måste dock med ledsnad erkänna, att jag skrämt honom till den grad, att det var honom nästan
omöjligt att förställa sig. Hela aftonen irrade hans blickar kring min tant med ett uttryck af den dystraste fruktan
— det var som om han sett henne tyna af för hvar minut. Han var omedveten härom och försökte hålla hufvudet
stilla, men det blef inte bättre för det, ty då rullade han bara med ögonen som en rörlig vaxfigur. Jag såg honom
vid aftonmåltiden betrakta brödbullen — som händelsevis var liten — med en blick som om endast den stått
mellan oss och hungersdöden, och då min tant sökte öfvertala honom att äta som vanligt, upptäckte jag, att han
stoppade på sig brödbitar och ostskifvor. Hans afsikt var nog att med dessa smulor ge oss nytt lif, då vi höllo på
att aflida till följd af umbäranden.

Min tant däremot föreföll ganska lugn, hvilket6i i

vär en lärdom för oss alla, framför allt för mig. Hon var ofantligt vänlig mot Peggotty utom då jag glömde mig
och kallade henne vid det namnet, och fastän jag visste, att min tant vantrifdes i London, föreföll hon riktigt
hemmastadd. Hon skulle begagna min säng, och jag skulle ligga i skrifrummet och vakta henne. Hon ansåg det
för en stor fördel att vara så nära floden i händelse af eldsvåda, och jag tror verkligen, att denna omständighet
lände henne till tröst.

»Trot, min van», sade min tant, då hon såg att jag tänkte bereda hennes vanliga nattdryck. »Det där vill jag inte
ha.»

»Ingenting alls, tant?»



»Inte vin, min gosse,, öl.»

»Men vi ha ju vin här, och ni brukar alltid använda vin till denna dryck.»

»Göm vinet för händelse af sjukdom», sade min tant. »Vi få ftnte använda det vårdslöst, Trot. Ge mig öl — ett
halft kvarter.»

Jag trodde, att mr. Dick skulle falla medvetslös Iied på golfvet. Som min tant höll fast vid sitt beslut, gick jag
själf ut att anskaffa ölet. Det började bli sent, och Peggotty och mr. Dick begagnade tillfället att på tu man hand
vandra af till hökarens. Jag Skildes från den stackars mannen vid gathörnet, och såg honom ge sig i väg med
draken på ryggen, en sann bild af mänskligt elände.

Då jag kom åter, gick min tant fram och tillbaka i rummet, med fingrarna krusande remsorna på sin nattmössa.
Jag värmde ölet och rostade brödet, enligt gammalt ofelbart recept. Då det var färdigt, var hon färdig att intaga
det, hade satt på sig nattmössan och vikit upp klänningskjolen öfver knäna.

»Min giosse», sade min tant efter att ha smakat på drycken, »det här är mycket bättre än vin. Inte hälften så
hetsigt.»

Jag måtte ha sett ut ätt betvifla det, ty hon tillade:

»Bry dig inte om det, barn! Händer det oss6i i

ingenting värre än att vi få lof att dricka öl, så äro vi att lyckönska.»

»Nog vet jag, att jag skulle tycka det, hvad mig beträffar», sade jag.

»Nå hvarför tycker du inte det nu då?» frågade min tant.

»För att ni och jag äro två olika personer», svarade jag.

»Dumt prat, Trot!» sade min tant.

Min tant tycktes utan förställning njuta af den lilla anrättningen. Hon inmundigade det varma ölet med tesked och
doppade de rostade brödstrimlorna i det.

»Vet du, Trot», sade hon, »i allmänhet har jag litet svårt för främmande ansikten, men din Barkis tycker jag
riktigt om.»

»Det är bättre än att få hundra pund att höra er säga så», sade jag.

»Det är en förunderlig värld vi lefva i», anmärkte min tant och gned sig på näsan. »Hur den där kvinnan kunde
komma in i den med ett sådant namn är för mig en gåta, Man skulle väl tycka, att det vore bra mycket lättare att
födas till namnet Jackson eller något dylikt.»

»Det kanske hon tycker med. Det är för resten inte hennes fel», sade jag.

»Nej, det är väl inte det», sade min tant, sedan hon något betänkt sig, »men högst otrefligt är det. Nu heter hon
emellertid Barkis. Och det är då en tröst. Barkis håller särdeles mycket af dig, Trot.»

»Det vore hon färdig att bevisa med hvad som helst», sade jag,

»Jag tror det», svarade min tant. »Den stackars tokan har tiggt och bedt mig taga emot litet af hen-|nes pengar —
för hon har alldeles för mycket af den varan. En sådan dumsnut!»

Tajit fann henne så löjlig, att hennes tårar droppade tied i det varma ölet.

»Hon är den orimligaste varelse jag någonsin sett», sade min tant. »Från första stunden jag såg henne
tillsammans med din stackars barnsliga salig mor6i i

tyckte jag, att hon var den löjligaste af alla dödliga. Men det finns goda drag hos Barkis.»

Låtsande som om hon skrattat, fick hon tillfälle-att föra handen till ögonen. Sedan hon begagnat sig af detta



tillfälle, återgick hon både till det rostade brödet och till samtalet.

»Gud tröste oss, kära Trot!» suckade min tant. »Jag har reda på alltihop. Barkis och jag hade en riktig pratstund,
då du var ute med Dick. Jag har nu reda på alltihop. För min del Vet jag inte hvart sådana olyckliga flickor tänka
ta vägen. Det förvånar mig, att de inte krossa hufvudet mot — mot spisarna», sade min tant, som förmodligen fått
idén genom att ha betraktat min spis.

»Stackars Em'lyl» sade jag.

»Åh, det är inte värdt att stackra henne för mig»l3 sade min tant. »Hon borde ha tänkt sig för, innan hon ställde
till ett sådant elände. Ge mig en kyss, Trot. Det är synd om dig, att du så tidigt gjort en sådan erfarenhet.»

Då jag böjde mig framåt, ställde hon sitt glas på mitt knä för att hålla mig kvar och sade:

»Trot, Trot I Jaså, du inbillar dig, att du är förälskad ! Gör du inte det ?»

»Inbilla* jag .mig, tant!» .utbrast jag blossande röd. »Jag tillber henne af hela min själ!»

»Jaså, du tillber Dora!» återtog min tant. »Och jag förmodar, att du ämnar säga att den lilla varelsen; är mycket
förtrollande?»

»Min bästa tant», svarade jag, »ingen kan göra sig den minsta föreställning om hurudan hon är!»

»Jaså? Och hon är inte pjollrig?» sade min tant.

»Pjollrig, tant då!»

Jag tror verkligen, att det intill den stunden aldrig fallit mig in att tänka på om hon var det eller ej. Naturligtvis
kände jag mig förnärmad af frågan, men på sitt sätt träffade den mig som ett alldeles nytt uppslag.

»Inte tanklös ?» sade min tant.

»Tanklös, tant!» Jag kunde endast upprepa denna6ig

djärfva förmodan med samma slags känsla som den, hvarmed jag upprepat den föregående frågan.

»Lugna dig!» sade min tant. »Jag bara frågar. Jag vill inte nedsätta henne. Stackars lilla pari Och så tro ni, att ni
äro skapade för hvarandra, och lifvet står för er som ett uppdukadt kalas, där ni skola föra en sockersöt tillvaro —
inte sant, Tröt ?»

Hion framställde frågan så vänligt, och hennes halft lekfulla, halft sorgsna uttryck; var så ömt-,, att jag blef
riktigt rörd.

»Vi äro unga och oerfarna, det vet jag nog, tant», svarade jag, »och nog är det sant, att vi både säga och tänka
mycket, som kan vara dåraktigt. Men vi älska hvarandra innerligt, det är jag säker på. Om jag trodde, att Dora
någonsin kunde älska en annan eller upphöra att älska mig, eller att jag någonsin kunde; älska någon annan eller
upphöra att älska henne, så vet jag inte hvad jag skulle taga mig till — jag blef säkert tokig!»

»Ack, Trot», sade min tant i det hon skakade pä hufvudet med ett allvarligt leende, »blind, blind blind!»

»Vet du, Trot», fortfor min tant efter en kort paus, »jag känner någon, som trots sitt böjliga sinne har ett allvar i
sitt sätt att älska, som påminner mig om det stackars barnet. Allvar är just hvad denna någon måste söka för att
själf få stöd och gå framåt. Djupt, innerligt, trofast allvar.»

»Om tant bara visste, hvilket allvar Dora här!» utbrast jag.

»O, Trot»„ sade Kon åter, »blind, blind!» och utan att veta hvarför kände jag, som om en sväfvande,
olycksbringande förlust af eller brist på någonting öfverskuggat mig likt ett moln.

»Min mening», sade min tant, »är likväl inte att betaga två unga varelser deras illusion om hvarandra eller göra
dem olyckliga. Ehuru detta är ett barnsligt tycke mellan en flicka och en yngling, och sådana tycken mycket ofta
— märk väl, jag säger inte alltid! — gå upp i rök, skola vi dock taga saken på allvar och hoppas på en lycklig



utgång i en ej allt-620

för aflägsen framtid. Denna kärlek liar god tid att växa till sig.»

Det där var ju inte några särdeles lugnandej ord för en hänryckt älskare, men det gladde mig, att mjin tant blifvit
invigd i förtroendet, och jag kom nu att tänka på att hon måste vara trött. Jag tackade henne därför varmt för
detta nya bevis på hennes tillgifvenhet och för all hennes godhet mot mig, och lefter ett ömt god natt förflyttade
hon sig och sin nattmössa in i mitt sofrum.

Hur olycklig kände jag mig inte, då jag gick till hvila ! Hur kretsade ej mina tånkar kring det förhållandet, att jag
nu var fattig i mr. Spenlows ögon, att jag icke var hvad jag trott mig vara då jag friade till Dora, att det nu var en
af ridderligheten förestafvad nödvändighet att meddela Dora, hur jag hade det ställdt i världsligt afseende och
befria henne från förlofningen, om hon så ville! Vidare funderade jag på<, hur jag skulle kunna lefva under den
återstående delen af lärotiden, då jag ingenting förtjänade, hur jag iskulle kunna hjälpa min tant, och äfven här
såg jag ingen dager. Jag tänkte på, hur det skulle kännas att inte ha en slant i fickan och gå i nött röck, att inte
kunna ge Dora några små presenter, inte få rida på ädla springare, inte kunna visa mig till min fördel på något
sätt. Hur lumpet och själfviskt det än var att till den grad sysselsätta sig med min egen olycka, och hur mycket
medvetandet därom än marterade mig, kunde jag inte låta bli det, ty jag var ju så betagen i Dora. Jag visste, att
det .var uselt af mig att inte tänka mera på min tant och mindre på mig själf men själfviskheten stod härvidlag i
oupplösligt sammanhang med Dora, och Dora kunde jag inte låta stå tillbaka för någon dödlig. Hur obeskrifligt
olycklig var jag inte den natten!

Hvad sömnen beträffar, drömde jag om fattigdom .under alla möjliga former, men jag tycktes drömma utan att
ha genomgått insomnandets förberedande ceremoni. Än var jag klädd i trasor och bjöd ,ut tändstickor till Dora,
sex buntar för en half penny;621

än uppträdde jag på kontoret, klädd i nattskjorta och stöflar, och mottog förebråelser af mr. Spenlow för att jag
visade mig för klienterna i en så lätt dräkt; än uppsamlade jag girigt de smulor, som föllo från gamle Tiffeys
skorpa, hvilken han regelbundet plägade förtära, då St. Paulsklockan slog tolf; än gjorde jag ett hopplöst försök
att utverka ett tillståndsbevis för ingående af äktenskap med Dora, men hade intet annat att lösa det med än en af
Uriah Heeps Jiandskar, som hela Commons förkastade, och ehuru jag hela tiden var mer eller mindre medveten
om att jag befann mig i mitt eget rum, tyckte jag ändå», att jag kastades omkring som ett redlöst skepp pä ett haf
af sängkläder.

Min tant var också orolig, ty jag hörde henne ofta gå fram och tillbaka. Två eller tre gånger under nattens lopp
kom hon, iklädd en lång flanellrock, som gjorde henne sju fot lång, likt en irrande vålnad in i mitt rum och ställde
sig bredvid soffan, på hvilken jag låg. Första gången rusade jag upp alldeles förskräckt och fick då veta, att ett
egendomligt sken på himmeln kommit henne att förmoda, att Westminster Abbey stod i lågor, och hon ville
höra, om jag ansåg det troligt, att elden skulle sprida sig till Buckingham] Street, ifall vinden kastade om. Efter
den betan! låg jag stilla då hon kom och fann då, att hon satte sig ned på en stol bredvid mig och hviskade för sig
själf: »Stackars gosse!» Det gjorde mig tjugu gånger olyckligare än jag varit förut, att veta, hur osjälfviskt
omtänksam hon var om mig och' hur själf-viskt omtänksam jag var om samma person.

Det var svårt att tro, att en natt,- som var så lånfg för mig, ku;nde vara kbrt för någon annan., Denna betraktelse
förde mina tankar på en inbillad, bal, där människorna dansade bort timmarna tills äfven balen blef en dröm, och
jag hörde musiken oaflåtligt spela samma melodi och såg Dora oaflåtligt dansa samma dans utan att det allra
minsta bry sig om mig. En man, som spelat harpa hela natten, sökte förgäfves täcka harpan med en nattmössa af
vanlig storlek, då jag vaknade eller — jag borde hellre622

saga — upphörde att försöka sofva, och ändtligen såg solen lysa in genom fönstret.

Det fanns den tiden en gammal inrättning för romerska bad längst nere vid en af de gator, som ledde till Strand,
— kanske finns den där än — och där hade jag ofta förfriskat mig i det kalla vattnet. Nu klädde jag mig så tyst
som möjligt, öfverlämnade åt Peggotty att taga vård om min tant och dök hufvudstupa ned i badet, hvarefter jag



företog en promenad till Hampstead. Jag hoppades, att denna härdande behandling skulle friska upp mig litet,
och jag tror, att den gjorde mig godt, ty jag kom till den slutsatsen, att det första jag borde göra var att försöka att
få mitt kontrakt upphäfdt och inskrifningssumman återlämnad. Jag fick litet frukost på Hampstead Heath, och
fullt besluten att göra detta första försök att foga mig efter våra förändrade omständigheter återvände jag till
Doctor's Gommons, följande de vattnade vägarna och insupande doften af sommarblommor, som dels växte i
trädgårdarna, dels fördes till staden att där salubjudas.

Jag anlände likväl så pass tidigt till kontoret, att jag hade gått och drifvit omkring en hel timme i Gommons,
innan gamle Tiffey, som alltid var först på platsen, kom1 med sin nyckel. Jag slog mig då ned i min skuggade vrå
och betraktade solskenet på skorstenarna midt emot samt tänkte på Dora, tills mr. Spenlow kom in, rask och
hurtig.

»Hur står det till med er, Copperfield?» sade han. »Vacker morgon!»

»En härlig morgon, sir», sade jag. »Kan jag få tala ett ord med er, innan ni går till rätten?»

»Ja, för all del», sade han. »Stig in i mitt rum.»

Jag följde honom in i hans rum, och han började att sätta på sig sin talar och ajustera sig litet framför en spegel,
som han hade hängande på insidan af garderobsdörren. ' !

»Till min ledsnad», sade jag|, »måste jag meddela er, att jag fått några ganska nedslående underrättelser från min
tant.»623

»Ah, verkligen?» sade han. »Så ledsamt! Hon har väl inte fått slag?»

»Det är ingenting som rör hennes hälsa, sir», sade jag. »Hon har drabbats af stora förluster. Hon har, sanningen
att säga, mycket litet i behåll af sin förmögenhet.»

»En förbluffande underrättelse, Copperfield!» utbrast mr. Spenlow.

Jag skakade på hufvudet. »Hennes affärsställning», sade jag, »är verkligen så förändrad, att jag ville fråga er, om
det vore möjligt att — naturligtvis med uppoffrande å vår sida af en del af inskrifhings-afgiften —» detta
inflickade jag, då jag såg, hur bestört han blef, »få mitt kontrakt upphäfdt.»

Ingen anar hvad det kostade på mig att framställa detta förslag. Det var att som en ynnest utbedja mig att bli
dömd till bannlysning från Dora.

»Få ert kontrakt upphäfdt, Copperfield ? Upphäfdt ?»

Med någorlunda fasthet förklarade jag, att jag verkligen inte visste hvarifrån jag skulle få några medel till mitt
uppehälle, om jag icke genom eget arbete förskaffade mig dem. För framtiden fruktade jag icke, sade jag — och
jag betonade det starkt, som för att gle till känna, att jag inom kort skulle bli en ganska antaglig svärson — men
för tillfället var jag hänvisad till mina egna resurser.

»Det är ofantligt ledsamt att höra detta, Copperfield», sade mr. Spenlow. »Ofantligt ledsamt. Det är inte vanligt
att upphäfva ett dylikt kontrakt på] sådana grunder. Det är inte på något sätt yrkes-mäissigt. Det är alldeles inte
något lämpligt prejudikat. Det är det verkligen inte. Icke dessmindre —»

»Ni är bra god, sir», mumlade jag, motseende en eftergift.

»Visst inte, tala inte om det», sade mr. Spenlow. »Icke dessmindre, tänkte jag säga, skulle jag, om jag haft full
handlingsfrihet — om jag inte varit bunden af min kompanjon, mr. Jorkins —»

Mina förhoppningar grusades ögonblickligen, men jag gjorde ännu ett försök.624

»Trior ni inte ändå», sade jag, »att om jag nämnde det för mr. Jorkins —»

Mr. Spenlow skakade mycket misströstande på hufvudet. »Himlen förbjude», sade han, »att jag skulle |göra
någon människa, allra minst mr. Jorkins, orätt. Men tro mig, Copperfield, jag känner min kompanjon. Mr. Jorkins



är inte en man, som lånar sitt öra till ett förslag af denna beskaffenhet. Mr. Jorkins är mycket svår att förmå till
afvikelser från de gamla hjulspåren. Ni vet väl hurudan han är!»

Jag visste absolut ingenting annat om honom än att han ursprungligen varit ensam om affären och nu lefde för
sig själf i närheten af Montagu Square i ett hus, som larfvade ommålning, att han kom mycket sent på dagen och
gick mycket tidigt, att hän aldrig tycktes bli åtspord om någonting och att han föjr egen räkning hade ett dystert
litet kyffe en trappa upp, där aldrig några affärer afslutades och där det gulblekta gamla kardusunderlägget på
hans pulpet ej hade en enda bläckfläck och påstods vara tjugu år gammalt.

»Har ni något emot, att jag nämner det för honom?» frågade jag.

»Nej, för ingen del», sade mr. Spenlow, »men jag känner tämligen väl mr. Jorkins, min kära Copperfield. Jag
önskar, att det vore på annat sätt, ty jag skulle med glädje gå er till mötes i alla afseenden. Inte kan jag ha
någonting emot att ni nämner det för mr. Jorkins, om ni a,nser det mödan värdt.»

I afsikt att begagna mig af denna tillåtelse, som gafs med ett varmt handslag, satt jag och tänkte på Dora och
stirrade på solljuset, som smög sig från skorstenarna utför det motliggande husets vägg, tills ändtligen mr.
Jorkins kom. Då gick jag upp till mr. Jorkins på ha;ns rum och' förvånade storligen mr. Jorkins genom att visa
mig där.

»Stig på, mr. Copperfield», sade mr. Jorkins, »stig på!»

Jag steg på och satte mig ned samt framställde mitt ärende ungefär som jag gjort det för mr Spen-625

löw. Mr. Jorkins var ingalunda den fruktansvärde person man kunnat vänta sig, utan en storväxt, beskedlig,
slätrakad man om sextio år, som förbrukade så mycket snus, att det gick en sägen i Commons, att han
förnämligast lefde af denna stimulantia, enär föga plats lämnades öfrig i hans kropp för mottagandet af något
annat näringsmedel.

»Ni har antagligen nämnt detta för mr. Spenlow», sade mr. Jorkins, sedan han under mycken oro lyssnat till min
redogörelse.

Jag svarade, att det hade jagi, och berättade, att mr. Spenlow var den, som infört hans hamn i samtalet.

»Han sade väl, att jag skulle motsätta mig förslaget?» inföll mr. Jorkins.

Jag nödgades medgifva, att mr. Spenlow ansett detta troligt.

»Med ledsnad måste jag säga er, mr. Copperfield, att jag inte kan förorda er anhållan», sade mr. Jorkins nervöst.
»Saken är den — men jag har stämt tnjöte med en person på banken, så ni måste ursäkta^ att jag går.»

Med dessa ord reste han sig hastigt upp och skulle just lämna rummet, då jag tog mig friheten att säga, att jag
fruktadel, att det inte fanns något sätt att komma till uppgörelse.

»Nej», sade mr. Jorkins och stannade i dörren för att skaka på hufvudet, »jag måste verkligen sätta mig em|ot
det.» Detta sade han hastigt, då han gick ut. »Ni vet nog, mr. Copperfield», tillade han och tittade helt ängsligt in
igen, ^tt om mr. Spenlow motsätter: sig saken —»

»För sin egen person gör han det icke, sir», sade jag.

»Asch! För sin egen person!» upprepade mr. Jorkins otåligt. »Jag försäkrar er, mr. Copperfield, att här göres
motstånd, hopplöst motstånd ! Hvad ni önskar, kan icke ske. Men jag har verkligen ett möte på banken.» Med de
orden rent af sprang han sin väg, och så vidt jag vet visade han sig sedan inte i Commons på tre daga^.

Angelägen om att icke lämna något medel oför-40. — Dickens, David Copperfield.626

sökt, väntade jag tills mr. Spenlow kom in och skildrade för honom hivad som passerat samt lät honom förstå, att
jag inte misströstade om att han skulle kunna beveka den stenhårda Jorkins, om han riktigt ville försöka.

»Copperfield», svarade mr. Spenlow med ett ironiskt leende, »ni har inte känt min kompanjon mr. Jorkins så



länge som jag. Ingenting ligger mera fjärran från mina tankar än att tillskrifva mr. Jorkins något slags list eller
förställning, men mr. Jorkins har ett sätt att komma fram med sina invändningar, som folk bedrar sig på. Nej,
Copperfield», och nu skakade han på hufvudet, »tro migj, mr. Jorkins låter icke beveka sig.»

Jag blef alldeles förbryllad och visste verkligen inte hvilket jag skulle tro — om motståndet kom från ml*.
Spenlow eller från mr. Jorkins; så mycket insåg jag emellertid, att hårdnackad motspänstighet var till finnandes
på något håll i firman, och att det inte fanns något hopp om att återfå min tants tusen pund. Mycket nedslagen —
jag minns det med allt annat än tillfredsställelse, ty min förstämning hade fortfarande för mycket att göra med
mig själf, ehuru alltid i sammanhang med Dora — lämnade jag kontoret och begaf mig hemåt.

Jag försökte att sätta mig in i det allra värsta Och tänka ut de anordningar, vi i allra olyckligaste fall måste
vidtaga för framtiden, då en täckt droska, som rullade fram efter mig, stannade alldeles invid mig och kom mig
att se upp. En vacker hand räcktes ut genom fönstret, och det ansikte, jag aldrig skådat utan att erfara en känsla af
frid och lycka, från den stund då det först vändes mot mig i den där gamla ektrappan med den stora, breda
balustraden och då jag sammanställde dess milda skönhet med det målade kyrkfönstret, log nu emot mig.

»Agnes!» utbrast jag och kände mig riktigt lycklig. »O, min kära Agnes, hvilken glädje att träffa dig!»

»Är det verkligen det?» sade hon med sin hjärtliga stärøna.6 27

»Jag vill så gärna tala med dig!» sade jag. »Det är en sådan lättnad i min beklämning bara att se dig! Om jag fått
trolla hit hvem jag helst velat träffa, hade jag nämnt ditt namn.»

»Hvad för något?» sade Agnes.

»Kanske Doras först», medgaf jag och rodnade.

»Naturligtvis Doras först, det hoppas jag», sade Agnes och skrattade.

»Men ditt |näist därefter», sade jag. »Hvart ämnar du dig ?»

Hjon ämnade sig hem till mig för att hälsa på min tant. Som vädret var vackert, steg hon gärna ur droskan, som
luktade både stall och drifbänk — jag hade hela tiden stått med hufvudet inne i den. Jag affärdade kusken, bjöd
henne armen, och så promenerade vi tillsammans framåt gatan. Hon var för mig isom hoppet i förkroppsligad
gestalt. En enda minut hade helt förändrat mig, då jag nu gick bredvid Agnes!

Min tant hade skickat henne en af de där egendomliga, kortfattade biljetterna, till hvilka hennes försök i
brefskrifningskonsten vanligen inskränkte sig och som ej voro stort längre än texten på en banksedel. Däri hade
hon meddelat Agnes, att hon drabbats af motgångar och på allvar lämnat Dover, men att hon försonat sig med sitt
öde och mådde så väl, att ingen behöfde vara orolig för hennes skull. Agnes hade rest till London för att träffa
min tant, som hon varit särdeles god vän med alla dessa år — ja, ända från den tid då jag först fick min boning i
mr. Wickfields hus. Hon var inte ensam, sade hon„ hennes far var också här — och Uriah Heep.

»Och nu äro de kompanjoner», sade jag. »Åt fanders med honom!»

»De hade några affärer här», sade Agnes, »och jag begagnade mig af tillfället och följde med. D,u skall inte tro,
Trotwood,, att mitt besök är blott och bart vänskapligt och oegennyttigt. Det kan nog hända, att jag behärskas af
den mest orättvisa fördom, men,628

ser du, jag vill inte gärna låta pappa resa ensami med hbnom.»

»Öfvar han alltjämt samma inflytande på din far,

Agnes?»

Agnes skakade sorgset på hufvudet. »Vet du», sade hion, »allt där hiem|ma har blifvit så förändradt, att du
knappt skulle känna igen det kära gamla huset. De ha flyttat till oss nu.»

»De?» sade jag.



»Mr. Heep och hans gamla mor. Han sofver i ditt gamla rum», sade Agnes och såg upp mot mitt ansikte.

»Jag önskar, att jag finge beställa drömmar åt honom», sade jag. »Då skulle han inte sofva dälr länge.»

»Själf har jag behållit mitt eget lilla rum», sade Agnes, »där jag brukade sitta och lära mig mina läxor. Hvad tiden
går I Det där lilla boaserade rum-mjet med dörr till salongen — minns du det?»

»Om jag minns det, Agnes ? Om jag minns när jag såg dig första gängen komma genom den dörren med din lilla
prydliga nyckelkorg hängande vid sidan ?»

»Just det rummet är det», sade Agnes och log. »Det gläder mig, att du har ett så vänligt minne af det. Hvad vi
voro lyckliga då!»

»Ja, nog voro vi det», sade jag.

»Det rummet har jag fortfarande alldeles för mig själf, men jag kan ju inte alltid öfverge mrs. Heep. Därför»,
tillade Agnes lugnt, »måste jag ofta säll-skapa med henne, då jag bra mycket hellre skulle vilja vara ensam.
Något annat skäl att beklaga mig öfver henne har jag inte. Om hon ibland tröttar mig med att ständigt berömma
sin son, är det ju en naturlig svaghet hos en mor. Han är verkligen en mycket god son.»

Jag såg på Agnes då hon sade detta, och jag kunde icke upptäcka, att hon på något sätt var medveten om Uriahs
afsikter. Hennes milda, allvarliga ögon mötte mina med deras vanliga vackra uppriktighet, och hennes
ansiktsuttryck förändrades icke.

»Den värsta olägenheten af att ha dem i huset», sade Agnes, »är att jag inte kan vara så nära pappa*629

som jag skulle önska — Uriah Heep skiljer oss så ofta åt — och att jag inte kan vaka öfver honom!, om jag får
begagna ett så djärft uttryck, så noga som jag ville. Skulle någon list eller något förräderi öfvas miot honom,
hoppas jag, likväl att barnakärleken och sanningen till sist skola visa sig starkare. Jag hoppas och tror, att verklig
kärlek och sanning i längden besegra allt ondt, all olycka i världen.»

Det där ljusa leendet, som jäg aldrig sett i någon annans ansikte, dog bort under det att jag tänkte på hur ljuft det
var och hur välbekant det länge varit mig. Och så frågade hon mig med ett hastigt förändradt uttryck, ty vi hade
nu kommit mycket nära min gata, om jag kände anledningen till den penninge-fösrlust min tant lidit. Då jag
svarade, att den hade hon inte ännu sagt mig, blef Agnes tankfull, och jag inbillade mig, att hennes arm darrade',
där den hvilade på min.

Vi funno min tant ensam och i en ganska uppskakad sinnesstämning. En meningsstrid hade uppstått mellan
henne och mrs. Crupp angående en abstrakt fråga, nämligen lämpligheten af att det svagare könet hystes in i
ungkarlsvåningar. Min tant, som var fullkomligt likgiltig för mrs. Crupps »spats-rner», hade afbrutit tvisten
genom att underrätta den värda frun om att hon luktade af min konjak och| be henne vara så god och gå sin väg.
Båda dessa uttryck ansåg mrs. Crupp så kränkande, att de borde åtalas, och hon hade gifvit till känna sin afsikt
att draga dem inför en »brittisk judy», därmed antagligen (åsyftande bålverket för våra nationella fri- och
rättigheter.

Min tant, som emellertid haft tillfälle att något lugna sig, under det att Peggotty var ute och visadt mr. Dick
hästgardisterna, och som dessutom blef mycket glad att få se Agnes, skröt nu litet smått med hvad som passerat
och tog emot oss med odeladt godt humör. Då Agnes lagt sin hatt på bordet och satt sig bredvid min tant, kunde
jag, i det jag såg på hennes milda ögon och ljusa panna, ej låta bli att630

tänka, att det var bra naturligt att ha henne här; hur tillitsfullt anförtrodde sig inte min tant åt henne, fastän hon
var så ung, hur stark var hon inte i sin enkla kärlek och sanning!

Vi började tala om min tants förluster, och jag berättade hvad jag försökt utverka på morgonen.

»Det var loklokt af dig, Trot», sade min tant, »men du gjorde det nog af välmening. Du är en ädel-sinnad gosse
— ung man, skulle jag väl säga, och jag är stolt öfver dig. Så var det med den saken. Men låt oss nu, Trot och
Agnes, se Betsey Trotwood|s sak i ögonen och undersöka hur den står.»



Jag märkte, att Agnes bleknade då hon uppmärksamt betraktade min tant. Min tant, som satt och strök katten,
betraktade i sin ordning Agnes mycket uppmärksamt.

»Betsey Trotwood», sade min tant, »som alltid hållit tyst med sina penningeangelägenheter, — jag menar nu inte
din syster, min käre Trot, utan mig själf — hade en viss förmögenhet. Kan vara detsamma hur stor den var, den
räckte att lefva af och litet till, ty hon hade sparat ihop litet och lagt ränta på ränta. Betsey hade en tid sina pengar
placerade i obligationer, men på inrådan af sitt juridiska biträde lånade hon isedan ut dem mot inteckning i
jordegendom. Det gick mycket bjra och gaf god ränta, tills Betsey fick sina pengar uppsagda. Hur gick det då ?
Jo, Betsey fick lof att se sig om efter ett annat sätt att placera dem. Hon ansåg sig nu klokare än sin rådgifvare,
som viid den tiden inte var en så skicklig affärsman som han varit förr — jag syftar på er far, Agnes — och hon
föresatte sig, att hon skulle reda sig på egen händ. Hon tog nu sina grisar», sade min tant, »till en annan marknad,
som hon inte fick skäl att rosa. Först förlorade hon på grufaktier, och så förlorade hon på dykeriaktier — ett
bolag som skulle fiska upp sjunkna skatter eller något annat skräp», förklarade min tant och gned sig på näsa|n.
»Så förlorade hon; återigen på grufaktier, och till råga på eländet för-631

lorade hon till sist på en spekulation i banklotter. Jag1 vet inte riktigt hur högt de där banklotterna gingo upp en
tid», sade min tant, »men nog tror jag det var till minst dubbla värdet. Banken låg emellertid i andra ändan af
världen, och den gick till sist i putten, för allt hvad jag vet. Säkert är, att Iden inte ka;n betala ut ett öre. Betseys
slantar voro där allesammans, och nu är det slut med dem. Ju mindre man talar om det, desto bättre.»

Min tant afslutade denna filosofiska sammanfattning med att helt triumferande fästa sin blick på Agnes, hvars
färg så småningom återkom.

»Bästa miss Trotwood», sade Agnes, »är det hela historien ?»

»Det måtte väl räcka till, barn»,, sade min tant. »Om det funnits mera pengar att förlora, hade nog historien
blifvit längre. Betsey skulle nog ha ställt så till, att de blifvit kastade efter de andra, och historien hade då fått
ännu ett kapitel, det är jag öfvertygad om. Men det fanns inga mera pengar, och därför är det också slut med
historien.»

I början hade Agnes hört på utan att våga andas. Färgen kom och gick ännu, men hon andades friare. Jag gissade
anledningen. Jag trodde, att hon fruktat fjö[r att hennes stackars far haft någon skuld i hvad som händt. Min tant
tog nu hennes händer i sina och skrattade.

»Är det hela historien?» upprepade min tant. »Ja nog är det det, om man inte bör lägga till: 'och så lefde hon
lycklig i alla sina dagar'. Och nu Agnes, ty ni har ett klokt hufvud, och det har också du, Trot, i vissa afseenden,
ehuru du inte precis visar det alltid», och här skakade min tant sitt eget hufvud med en för henne egendomlig
energi. »Hvad är att göra? Villan står ju kvar, och den kommer väl att inbringla Sjuttio pund om året i rundt tal.
Jag tror, att vi med säkerhet kunna antaga det. Ja — någonting mera ha vi inte», sade min tant, som med vissa
hästar delade den egenheten att tvärstanna, då det sett ,ut som om hon skulle hålla på en läng stund.632

»Vidare», sade min tant efter att ha hvilat sig litet, »ha vi Dick. Han är värd ett hundra pund omi året, m|en de
skola naturligtvis användas för hans räkning. Hellre skickade jag honom ifrån mig, fastän jag vet att jag är den
enda varelse som rätt uppskattar honom, än jag behöll honom utan att använda hans pengar för hans räkning. Hur
skola nu Trot och jag bäst kunna reda oss med dessa tillgångar ? Hvad säger ni, Agnes ?»

»Jag säger, bästa tant», inföll jag, »att jag måste taga mig för med någonting.»

»Låta värfva dig till soldat, menar du?» återtog min tant helt förskräckt. »Eller gå till sjöss ? Det vill jag inte höra
talas om. Du skall bli proctor. Jag vill inte höra talas om några dråpslag här i familjen, så mycket du vet det, min
herre.»

Jag -jämnade, säga, att det ej var min afsikt att i detta afseende bryta med traditionen, då Agnes frå-gjajde, !om
mina rum voro tagna för någon längre tid.

»Där träffade ni hufvudpunkter min vän», sade min tant. »Man kan inte bli af med dem på minst sex månader, så



vida man inte hyr ut dem själf, och det torde inte lyckas. Den förra hyresgästen dog här. Fem af sex skulle säkert
dö af den där kvinnan i nankin med flanellunderkjolen. Jag har ju litet kontanta pengar, och jag håller med er om
att det nog är bäst att bo kvar här hyrestiden ut och skaffa Dick ett sofrum i närheten.»

Jag ansåg det för min plikt att påpeka, hur obehagligt det skulle vara för min tant att lefva i ett ständigt gerillakrig
med mrs. Crupp, men den invändningen affärdade hon utan vidare med att förklara, att vid första tecken till
fientligheter var hon beredd att förvåna mrs. Crupp på ett sätt, som denna ej skulle glömma i hela sin lifstid.

»Jag har tänkt på någonting, Trotwood», sade Agnes, »och det är, att om du har tid —»

»Jag har godt ont tid, Agnes. Jag är alltid ledig efter klockan fyra eller fem, och tidigt på morgnarna har jag
också tid öfrig. Det ena med det andra»,633

sade jag och kände att jag rodnade litet vid tanken, på de otaliga stunder jag användt till att drifva omkring i
staden och promenera utåt Norwood Road, »så kan jag verkligen säga, att jag har öfverflöd på tid.»

»Jag vet, att du inte skulle ha någonting emot», sade Agnes, i det hon kom fram till mig och talade med en röst så
mild, så full af hänsyn och hopp, att den än klingar i mina öron, »jag vet, att du inte skulle ha någonting emot att
göra tjätist som sekreterare.»

»Hur skulle jag kunna, ha någonting emot det, Agnes ?»

»Saken är den», fortfor Agnes, »att doktor Strong fullfölljt sin afsikt att lämna skolan och flyttat till London, och
jag vet, att han har frågat pappa, om han kunde skaffa honom en sekreterare. Tror du inte, att han hellre skulle
vilja ha sin mest afhållna forna lärjunge än någon annan?»

»Kära Agnes», sade jag, »hvad skulle det bli af mig, om jag inte hade dig. Du har alltid varit min goda ängel, det
har jag sagt dig^ och aldrig tänker jag på dig utan att erfara det.»

Agnes svarade med ett godt skratt och sade, att det kunde vara nog med att ha e n god ängel, därmed syftande på
Dora, och så talade hon om för mig* att doktorn haft för vana att sysselsätta sig i sitt skrif-rum tidigt på
morgonen och på eftermiddagen, så att mina lediga stunder troligen förträffligt komme att motsvara hans
anspråk. Jag var knappast mera f|öirtjust öfver utsikten till att själf förtjäna mitt bröd än att förtjäna det under
min gamle lärares auspicier, kort sagdt, lydig Agnes' råd satte jag mig att skrifva ett bref till doktorn,
framställande mitt förslag och' anhållande att få göra honom ett besök följande dag klockan tio förmiddagen. Jag
adresserade brefvet till Highgate, ty han bodde i den för mig så minnesvärda stadsdelen, och utan att förlora en
minut bar jag det själf på posten.

Hvarhelst Agnes befann sig, tycktes åtskilliga angenäma bevis på hennes stillsamma närhet förbinda634

sig med platsen. När jag kom tillbaka, fann jag buren med min tants fåglar hängande alldeles så som den gjort
hemma i förmaksfönstret i villan, och min länstol härmade så mycket som möjligt min tants långt bekvämare
länstol i sin ställning vid det öppna fönstret, till och med den gröna solfjäderformiga skärmen, som min tant tagit
med sigjy var fastskrufvad i fönsterposten. Jag visste hvem som gjort allt detta, ty det såg alldeles ut som om det
gjort sig själft, och i minuten skulle jag ha förstått hvem som ställt upp mina vårdslösade böcker i samma ordning
de stått under min skoltid, äfven om jag trott Agnes många mil från platsen i stället för att som nu se henne
sy|ssla med dem och le åt det oordnade skick, hvari hon funnit dem.

Min tant visade sig mycket nådig i förhållande till Temsen, hvars vatten verkligen tog sig väl ut, skimrande i
solen, fastän det inte kunde jämföras paed hafvet utanför villan, men hon kunde icke med Londonröken, som,
enligt hvad hon sade, pepprade allt. En fullständig omhvälfning, hvari Peggotty spelade en framstående roll,
försiggick med anledning af denna peppar i hvar vrå af mina rum, och jag såg på och tänkte, huru litet Peggotty
åstadkom med mycket bråk, och huru mycket Agnes utförde utan något bråk alls, då en knackning hördes på
dörren.

»Det är visst pappa», sade Agnes och bleknade. »Han lofvade mig, att han skulle komma hit.»



Jag öppnade dörren och släppte in, ej allenast mr. Wickfield utan äfven Uriah Heep. Jag hade inte sett mr.
Wickfield på rätt länge. Efter hvad jag hört af Agnes, var jag beredd på att finna honom förändrad, men hela hans
utseende väckte min häpnad. Det var inte för att han hade åldrats betydligt, fastän han var klädd med samma
skrupulösa omsorg och renlighet som förr, eller för att en om ohälsa vittnande rodnad färgade hans ansikte, eller
för att hans ögon voro utstående och blodsprängda, eller för att hans hand led af en nervös darrning, hvars orsak
jag kände och länge sett verka. Det var inte635

för att han förlorat sitt vackra utseende och sitt fina skick som gentleman, ty det hade han inte gjort, men hvad
som mest slog mig var, att hanj* ännu präglad af sin forna öfverlägsenhet, visade sig underdånig den krypande
personifikation af låghet, som bar namnet Uriah Heep. Omkastningen af dessa båda naturer i deras inbördes
ställning, hvarigenom Uriah kommit att representera makten, mr. Wickfield beroendet, var för mig någonting
smärtsammare än jag kan beskrifva. Om jag fått se en apa taga befälet öfver en människa, skulle det knappast i
min tanke varit ett mera förnedrande skådespel.

Han tycktes blott vara alltför medveten om det själf. När han kom in, stod han först stilla med böjdt hufvud som
om han känt det. Men det var endast ett ögonblick, ty då Agnes sakta och mildt sade: »Pappa, se här är miss
Trotwood — miss Trotwood, som du inte träffat på gå länge!» närmade han sig henne och räckte litet tvunget
handen till min tant, hvarefter han mera hjärtligt skakade hand med mig. Under den ögonblickliga paus jag
nämnde, såg jag Uriahs ansikte dragas till ett olycksbådande leende. Agnes såg det, äfven hon, tror jag, ty hion
ryste tillbaka för honom.

Hvad min tant såg eller icke såg, trotsar jag den mest skarpsynte fysionomist att afgöra, om hon icke sjiälf tillåtit
det. Jag tror aldrig någon annan människa kunnat visa ett så outforskligt ansikte som hon, när det föll henne in.
Vid tillfället i fråga kunde hennes ansikte lika gärna varit en mur utan fönster, med afseende på det ljus det
kastade öfver hennes tankar, men så bröt hon enligt sin vana helt tvärt tystnaden*.

»Vet ni hvad, Wickfield», sade min tant, och för första gången såg han på henne, »jag har talat om för er dotter
hur väl jag skött mina pengar på egen händ, sedan jag upphört att lita på er, för att ni blifvit litet förlegad i
affärsväg. Er dotter och jag ha slagit våra kloka hufvuden ihop, och vi ha kommit rätt väl öfverens på det hela
taget. Agnes är i min tanke värd lika mycket som hela firman.»636

»Om jag i min ringhet får yttra mig», sade Uriah Heep med en spasmodisk vridning, »så instämmer jag helt och
hållet med miss Betsey Trotwood, och skulle skatta mig särdeles lycklig, om miss Agnes ville gå in som
kompanjon i firman.»

»Ni är ju kompanjon själf», återtog min tant* »och jag tycker, att ni kan låta er nöja med det. Hur står det till med
er ?»

Tacksam för frågan, som ställts till honom på ett utomordentligt kärf t sätt, grep mr. Heep ett krampaktigt tag om
den blåa påse han burit med sig och svarade, att han mådde tämligen bra och hoppades, att min tant gjorde så
med.

»Och ni, master — för all del, jag menar mister Copperfield», fortsatte Uriah, »jag hoppas ni är vid g|od hälsa!
Det gläder mig storligen att se er, mister Copperfield, till och med under omständigheter lika dessa.» Det trodde
jag, ty han tycktes njuta särdeles mycket af dem. »De nuvarande omständigheternja äro just icke de, som era
vänner skulle önska er, mister Copperfield, men pengarna göra icke mannen, det är — ja, med min ringa förmåga
kan jag verkligen inte säga hvad det är», sade Uriah med en inställsam åtbörd, »men pengarna är det inte.»

Och sä skakade han hand med mig — inte på vanligt sätt utan stående ett stycke ifrån mig och lyftande och
sänkande min arm likt en pumpstång, som han varit litet rädd för.

»Och hur tycker ni, master Copperfield, mister, vill jag saga, att vi se ut ?» smilade Uriah. »Är inte mr.
Wickfield alldeles blomstrande, sir? Ären ha ej mycken makt i vår firma, master Copperfield, utom när det gäller
att upphöja de ringa — mor och undertecknad — och utveckla den sköna», till-lade han efter något betänkande,
»nämligen miss Agnes.»



Efter delina artighet vred och skrufvade han sig på ett så olidligt sätt, att min tant, som suttit och stirrat på
honom, helt och hållet förlorade tålamodet.

»Åt fanders med karlen!» sade min tant barskt.637

»Hvad går det åt honom? Var inte galvanisk, min herre!»

»Jag ber om förlåtelse, miss Trotwood», genmälde Uriah, »jag vet jU|, att ni är nervös.»

»Ah prat!» sade min tant, allt annat än blidkad. »Hur kan ni understå er att säga så? Jag är visst inte nervös. Om
ni är en ål, så bär er gärna åt som en sådan, men är ni människa, så lägg band på era lemmar, sir. Store Gud!»
utbrast min tant häftigt uppbrusande, »ni drifver mig från vettet med era ormslingringar och
korkskrufsvridningar!»

Mr. Heep blef verkligen litet förlägen — och ingen må undra på det — till följd af detta utbrott. Intrycket
förstärktes ytterligare genom den harm, hvarmed min tant sedan flyttade sig i sin stol och skakade på hufvudet
som om hon velat utmana eller stånga honom. Men han vände sig till mig afsides och sade med ödmjuk röst:

»Jag vet mycket väl, master Copperfield, att miss Trotwood, fastän hon är en alldeles förträfflig dam|, har ett
häftigt lynne — jag tror, att jag hadie1 |de^ nöjet att känna henne, då jag var en ringa bokhållaret, innan ni,
master Copperfield, gjort hennes bekantskap — och det är väl helt naturligt, att lyn.net blifvit än häftigare till
följd af nuvarande omständigheter. Det underliga är, att det inte är värre. Jag kom) bara hit för att säga, att om det
under nuvarande omständigheter är någonting vi kunde göra för er, mor och jag eller Wickfield & Heep, skulle
det vara oss ett verkligt nöje. Jag får ju gå så långt?» sadei Uriah med ett äckligt leende åt sin kompanjon.

»Uriah Heep», sade mr. Wickfield på ett entonigt, tvunget sätt, »är en ledande kraft i affären, Trotwood. Hvad
han säger, instämmer jag till fullo i. Ni vet, att jag sedan gammalt intresserat mig för er. Dessutom instämmer jag
fullkomligt i hvad Uriah säger.»

»O, hvilken belöning», utbrast Uriah och drog upp ena benet med fara att åter nedkalla min tants vrede öfver sig,
»hvilken belöning att åtnjuta ett så-638

dant förtroende! Jag hoppas, att jag skall kunna arbeta, så att jag befriar honom från affärslifvets tryckande
börda, master Copperfield.»

»Uriah Heep bereder mig mycken lättnad», sade mr. Wickfield på samma dåsiga sätt. »Det lyfter en tyngd från
mitt sinne, Trotwood,, att ha en sådan kompanjon.»

Den röda räfven lät honom säga allt detta, delt visste jag, för att han för mig skulle framstå i den dager Uriah
angifvit den kvällen, då han förgiftat min nattro. Jag såg återigen samma olycksbådande leende i hans ansikte,
och jag såg hur han gaf akt på mig.

»Inte tänker du väl gå, pappa?» sade Agnes oroligt. »Vill du inte gå tillbaka med Trotwood och mig ?»

Han hade visst tänkt se på Uriah innan han svarade, om icke denne gunstig herre förekommit honom.

»Själf är jag upptagen af ett möte i affärsväg», sade Uriah, »annars skulle jag med största nöje gjort sällskap med
mina vänner. Nu öfverlämnar jag åt min kompanjon att representera firman. Er tjänare, miss Agnes. Jag önskar er
en god dag, master Copperfield, och jag rullar mig i stoftet för miss Betsey Trotwood.»

Med dessa ord aflägsnade han sig, kyssande på sin stora hand åt oss och förvridande sitt skråpuks-ansikte till ett
skelande leende.

Vi |sutto väl ett par timlmar och1 pratade med hvarandra om de angenäma gamla dagarna i Canterbury. Mr.
Wickfield blef under Agnes* inflytande mera lik sig som förr, ehuru han var rof för en förstämning, som han
aldrig kunde skaka af sig. Detta oaktadt ljusnade han likväl upp, och! det roade honom] synbarligen att höra oss
återkalla små tilldrageisar från det förflutna, som han själf delvis mycket väl kbm ihåg. Han sade, att det kändes
som förr i världen att vara ensam med Agnes och mig, och ha^n önskade till Gud, att det åter vore som förr. Jag



är alldeles ßäker om att Agnes' fridfulla ansikte och blotta vidrörandet af hennes hand på hans arm, öfvade ett
alldeles underbart inflytande på honom'.639

Min tant, som nästan hela tiden sysslat och stökat tillsammans med Peggotty i det inre rummet, ville inte följa
med oss till deras tillfälliga bostad men yrkade) på att jag skulle gå med, och det gjorde jag. Vi åto middag
tillsammans. Efter middagen satt Agnes bredvid sin far och slog i hans vin. Han drack hvad hlon gaf honom och
inte mer — alldeles som ett barn — och alla tre sutto vi tillsainmans framme vid fönstret, då skymningen föll på.
Sedan det blifvit nästan alldeles mörkt, lade han sig på en soffa, och Agines stack en kudde under hans hufvud
och böjde sig ned öfver honom en liten stund; då hon kom tillbaka till fönstret, var det ändå inte så mörkt, att jag
ej kunde se tårar glimma i hennes ögon.

Jag ber Gud, att jag aldrig må glömma den kära flickan i all hennes ömhet och trofasthet under den delen af mitt
lif, ty gjorde jag det, vore det ett tecken att slutet närmade sig, och' då ville jag allra helst minnas henne. Hon
fyllde mitt hjärta med så glöda föresatser, stärkte till den grad min svaghet genom sitt exempel och' riktade — jag
vet ej huru, ty hon var alldeles för anspråkslös och' mild att direkt råda mig med ord —- riktade min famlande
ifver, mina sväfvande syften så att jag fullt och fast tror, att allt det lilla goda jag gjort, allt det onda jag
underlåtit, har jag henne att tacka för.

Och hur talade hon ej till mig om Dora, då vi sutto vid fönstret i mörkret! Hon lyssnade till mina loford om henne
och prisade henne, äfven hon, samt göt kring den lilla félika gestalten några strålar af sitt eget rena ljus, som i
mina ögon gjorde dem än dyrbarare, än oskyldigare. O Agnes, du min barndoms syster, om jag då vetat hvad jag
först långt efteråt fick veta!

När jag gick därifrån, stod det en tiggare på gatan, och då jag såg uppåt fönstret, tänkande på hennes lugna,
serafiska ögon, kom han mig att häftigt rycka till, då han som ett eko från morgonens samtal mumlade:

»Blind! Blind! Blind!» 640

KAP. XXXVI.

Hänförelse.

Äfven den följande dagen började jag med att dyka ned i det romerska badet, och så begaf jag mig till Highgate.
Nu var jag icke längre näodfälld. Jag var nu inte rädd för den luggslitna rocken och kände ingen trånad efter ädla
springare. Hela mitt sätt att tänka på vår olycka var förändradt. Hvad jag nu hade att göra var att visa min tant, att
hennes godhet mot mig inte blifvit bortkastad på ett känslolöst, otacksamt föremål. Hvad jag hade att göra var att
draga fördel af mina tidigare dagars hårda disciplin och gå till arbetet med ett beslutsamt och fast mod. Hvad jag
hade att göra var att taga yxan i händejn bch röja mig väg genom svårigheternas skog genom att hugga ned
träden, tills jag kom fram till Dora. Och jag gick på med raska steg, som om alltsammans varit en gångsport.

Då jag befann mig på den välbekanta Highgate-vägen, stadd i ett helt annat ärende än det forna^ som ju varit
nöjets, föreföll det mig som om en fullständig förändring försiggått med mitt hela lif. Men detta nedslog mig
icke. Med det nya lifvet kommo nya syften, nya afsikter. Stort var arbetet, ovärderlig var belöningen. Dora var
belöningen, och Dora måste vinnas.

Jag försattes i en sådan hänryckning, att jag nästan var ledsen, att inte min röck redan var litet luggsliten. Jag
önskade att få börja att hugga de där träden i skogen under förhållanden, som skulle pröfva min styrka, Jag kände
mig starkt frestad att be en gam-641

mal man i ståltrådsglasögon, som bröt sten på vägei\ låna mig sin slägga på en stund och börja att bryta Dora en
väg af granit. Jag eggade upp mig till den grad och blef så andfådd, att jag kände defy som om jag förtjänat —
jag vet inte hur mycket. I detta tillstånd gick jag in i en mindre byggning, som jag såg var att hyra, och
undersökte den mycket noga — ty jag fattade nödvändigheten af att vara riktigt praktisk. Den skulle passa Dora
och mig alldeles förträffligt. Där fanns en liten trädgård på framsidan, där Jip kunde springa omkring och genom
staketet skälla på arbetsfolket, och en trappa upp var ett präktigt rum åt min tant. Jag kom ut ur byggningen



hetare och ifrigare än någonsin och rusade med en sådan fart af till Highgate, att jag kom dit en timme för tidigt,
och äfven om så icke varit, hade jag nödgats hålla mig på afstånd för att svalka mig, innan jag blifvit något så när
presentabel.

Sedan jag underkastat mig denna nödvändiga förberedelse, var det min första omsorg att taga reda på doktorns
hus. Det låg inte i den delen af Highgate där mrs. Steerforth bodde, utan på den lilla stadens mjotsatta sida. Sedan
jag gjort denna upptäckt, gick jag, påverkad af en dragningskraft som jag ej kunde motstå, tillbaka till en gränd
invid mrs. Steerforths bostad och tittade ditin öfver hörnet på trädgårdsmuren. Hans rum var förstängdt med
luckor. Dörrarna till växthusen stodo öppna, och Rosa Dartle| gick barhufvad med snabba, häftiga steg fram och
tillbaka på en gång utm|ed gräsmattan. Hon förde min tanke på ett vildt djur, som löper så långt kqd-jan räcker
på en trampad stig och täres bort af förtviflan.

Sakta smög jag mig bort från min observations* post, och undvikande den delen af trakten och önskande att jag
aldrig gått dit, vandrade jag omkring tills klockan blef tio. Kyrkan, som nu står där med sin smäckra tornspira,
fanns där icke då att upplysa om tiden. Platsen upptogs i stället af en gammal röd tegelbyggnad, som begagnades
till skola, ocb,

41. — Dickens, David Copperfield.642

Bom jag minns det, var det ett vackert gammalt hus att ha gått i skola i.

Då jag närmade mig doktorns villa — ett vackert gammalt ställe, som han tycktes ha lagt ned ej så litet pengar
på, att döma af de försköningar och reparationer, som alldeles nyss blifvit afslutade — såg jag honom gå på
sidogången i trädgården med sina damasker och allt, som om han aldrig upphört att gå af och an ända från min
skoltid. Och de gamla kamraterna saknades icke heller, ty det fanns godt om träd i närheten, och två eller tre
kajor hoppade omkring i gräset och sågo efter honom, som om de fått bref från kajorna i Canterbury och till följd
däraf icke släppt honom ur sikte.

Som jag väl visste hur hopplöst det var att på afstånd ådraga sig hans uppmärksamhet, tog jag mig den friheten
att öppna grinden och gå efter honom, så att jag skulle möta honom då han vändt om. Då han gjort det och
närmade sig till mig, betraktade, han mig först helt tankfullt några ögonblick, synbarligen utan att alls tänka på
mig; men så fick plötsligt hans välvilliga ansikte ett uttryck af synnerlig glädje, och han fattade båda mina
händer.

»Min bästa Copperfield», sade doktorn, »ni är ju stora karlen nu. Hur står det till med er ? Det var bra roligt att få
se er. Min bästa Copperfield, hvad ni har vuxit till er! Ni är ju riktigt — ja — jaha!»

Jag hoppades, att både han och mrs. Strong mådde väl ?

»Ja, för all del», sade doktorn. »Annie mår alldeles förträffligt, och hon blir så glad att få se er* Ni har alltid varit
hennes favorit. . Det sade hon i gjår kväll, då jag visade henne ert bref. Och så — ja, visst ko mimer ni väl ihåg
mr. Jack Maldon», Copperfield ?»

»Mycket väl, sir.»

»Naturligtvis», sade doktorn, »det kan jag väl begripa. Äfven han mår rätt bra.»

»Har han kommit hem?» frågade jag.

»Från Indien?» sade doktorn. »Ja, min vän, mr.643

Jack Maldon tålde inte vid klimatet. Mrs. Markleham. — inte har ni glömt mrs. Markleham?»

Glömt gamla soldaten! Och det på så kort tid!

»Mrs. Markleham», sade doktorn, »var riktigt orolig för honom, stackars människa, så därför lagade vi att han
kom hem, och nu ha vi skaffat honom en liten plats i patentbyrån, som passar honom mycket bättre.»

Jag kände mr. Jack Maldon tillräckligt att af denna beskrifning misstänka, att platsen icke fordrade särdeles



mycket arbete men var tämligen väl aflönad. Doktorn, som nu gick fram och tillbaka med hande'n på min axel
och det vänliga ansiktet med ett uppmuntrande leende vändt åt mig, fortfor:

»Och nu, ,min kära Copperfield, skulle vi tala litet om ert förslag. För mig vore det särdeles välkommet och
angenämt, det är säkert, men tror ni inte, att ni ku;nde få någonting bättre? Ni vann utmärkelse redan i skolan,
minns ni inte det ? Ni duger till ganska mycket. Ni har lagt en grund, som det kan byggas mycket på, och vore
det inte skada att ägna ert lifs vår till en så föga inbringande sysselsättning som denna?»

Åter blef jag mycket varm, och jag fruktar, att jag uttryckte mig ganska osammanhängande, då jag ifrigt
upprepade min anhållan och fäste doktorns uppmärksamhet vid att jag redan valt mitt yrke.

»Ja, det är ju sant», återtog doktorn. »Den omständigheten, att ni valt ett yrke och sysselsätter er med studier
därför, förändrar saken. Men, min kära unga vän, hvad är väl sjuttio pund om året ?»

»Det fördubblar våra inko mister, doktor Strong»,, isade jag.

»Bevara mig väl, att tänka sig det!» sade doktorn. »Inte som skulle jag vilja säga, att arfvodet inskränker sig till
sjuttio pund om året, ty jag har alltid tänkt att göra den unge man, jag komme att anlita, en present dessutom.
Utan tvifvel», sade han alltjämt gående fram och tillbaka med handen på min axel,644

»utan tvifvel har jag alltid tagit en årlig present med i beräkningen.»

»Min älskade lärare», sade jag, nu verkligen rörd, »er, som jag redan står i större förbindelse hos än jag kan
beskrifva —»

»Visst inte, visst inte», inföll doktorn.

»Om ni vill begagna er af den tid jag här att tillgå, nämligen mina morgnar och aftnar, och om ni anser den värd
sjuttio pund om året, gör ni mig en större tjänst än med ord kan uttryckas.»

»Det var märkvärdigt!» sade doktorn. »Tänk att så litet kan betyda så mycket. Och när ni kan få något bättre, så
antar ni det ? Lofva mig det på er heder!» sade doktorn, som alltid haft för sed att vädja till sina lärjungars
hederskänsla.

»På min heder, sir!» svarade jag, alldeles som vi brukat i skolan.

»Då är saken klar», sade doktorn och klappade mig på axeln samt lät handen ligga kvar där, under dqt att vi
fortsatte vår promenad fram och tillbaka.

»Och jag skulle bli tjugu gånger lyckligare», sade jag, användande ett litet, som jag hoppas, oskyldigt smicker,
»om min sysselsättning stode i sammanhang med lexikonet.»

Doktorn tvärstannade, klappade mig än en gång leende på axeln och utbrast med en segerglädje, härlig att jskåda,
som om jag genomträngt de djupaste djupen af mänskligt skarpsinne: »Min kära unga vän, ni har gissat rätt! Det
är lexikonet det gäller!»

Hur hade det väl kunnat vara något annat! Han hade fickorna lika fulla däraf som hufvudet. Det stack ut från
honom åt alla håll. Han talade om for mig, att sedan han upphöit att ägna sig åt skol-lifvet, hade det gått alldeles
underbart fort framåt med lexikonet och att ingenting kunnat passa honom bättre än mitt förslag att arbeta om
morgnarna och aftnarna, emedan han hade för vana att om dagarna gå fram och tillbaka och grubbla och fundera.
Hans papper hade råkat i en viss oreda till följd af att mr. Jack Maldon på sista tiden emellanåt645

erbjudit sig att tjänstgöra som hans amanuens, men visat sig föga van vid denna sysselsättning. Vi skulle
emellertid snart få dem i ordning igen, och allt skulle gå som en dans. Då jag sedan tog itu med arbetet, fann jag,
att mr. Jacks åtgöranden vållade mig mera bryderi än jag väntat, ty han hade inte inskränkt sig till att begå en
mängd misstag utan klottrat så många soldater och kvinnohufvuden öfver doktorns manuskript, att jag ofta fann
mig invecklad i en labyrint af svårigheter.

Doktorn gladde sig så åt att vi skulle komma att arbeta tillsammans på detta underbara verk, att vi kommo



öfverens om att börja redan följande morgon klockan sju. Vi skulle arbeta två timmar hvar morgon och två eller
tre timmar hvar afton utom lördagarna, då jag skulle hvila mig. Söndagarna voro naturligtvis också hvilodagar,
och jag ansåg, att villkoren voro mycket goda.

Sedan vi alltså till ömsesidig belåtenhet ordnat våra planer, tog doktorn mig med sig in i byggningen för att
presentera mig för mrs. Strong, som vi träffade i doktorns nya studerkammare eller skrif-rum, sysselsatt med att
damma hans böcker, en frihet, som han ej tillät någon annan att taga sig med dessa hans heliga skatter.

De hade för min skull skjutit upp frukosten, och vi slogo oss nu ned vid frukostbordet. Vi hade inte suttit där
länge, innan jag i mrs. Strongs ansikte läste, att någon var i antågande, fastän jag ännu icke hört något ljud. En
herre kom ridande fram till grinden, steg af, kastade tyglarna öfver armen och ledde in hästen på den lilla gården,
som om han varit hemma hos sig, band honom vid en ring i muren till den tomma vagnboden och steg med
ridspöet i handen in i frukostrummet. Det var mr. Jack Maldon, och jag tyckte inte alls att mr. Jack Maldon
vunnit på sin vistelse i Indien. Jag befann mig, väl till märkandes, i ett tillstånd af dygdig harm gent emot alla
unga män, som icke fällde träd i svårig-646

heternas skog, och mitt intryck bör därför mottagas med vederbörlig reservation.

»Mr. Jack!» sade doktorn. »Gopperfield^»

Mr. Jack Maldon skakade hand med mig, dock utan någon synnerlig värme och med en min af blaserad
nedlåtenhet, som jag fann i hög grad förnärmande. Han föreföll till den grad blaserad, att det var riktigt
märkvärdigt, utom vid de tillfällen, då han vände sig till sin kusin Annie.

»Har ni redan ätit frukost, mr. Jack?» frågade doktorn.

»Jag brukar nästan aldrig äta frukost, sir», svarade han med hufvudet hvilande mot stolens ryggstöd. »Jag tycker
det är tråkigt.»

»Har ni hört någonting nytt i dag?» frågade doktorn.

»Nej, ingenting alls», svarade mr. Maldon. »Det är en artikel, som rör hungersnöden och folkets missnöje norrut,
men hungriga och missnöjda äro de ju alltid än här, än där.»

Doktorn såg allvarsam ut och sade, som om han önskat byta om samtalsämne: »Jaså, inga nyheter således. Inga
nyheter äro goda nyheter, påstås det.»

»Tidningarna innehålla långa redogörelser angående ett mord», anmärkte mr. Maldon. »Men det är ju så vanligt,
att någon blir mördad, att jag inte brydde mig om att läsa det där.»

Den tiden ansågs det visst inte som någonting så utmärkt att låtsa sig likgiltig för alla mänskliga handlingar och
passioner som jag märkt, att det på senare tider har ansetts. Det har ju varit någonting ytterst modernt, och jag
har sett denna egenskap så framgångsrikt utvecklad af vissa herrar och damer, att de lika gärna kunnat vara födda
till kålmaskar. Kanhända gjorde det så mycket intryck på mig då, just för att det var någonting nytt, men inte
bidrog det på något sätt till att höja min uppskattning af eller stärka min tillit till mr. Jack Maldon.

»Jag har kommit hit ut för att fråga, om Annie har lust att gå på operan i kväll», sade mr. Maldon647

och vände sig till henne. »Det är den sista goda musikafton Vi få under denna säsong, och det uppträder en
sångerska, som hon verkligen borde höra. Hon är någonting alldeles ovanligt. Dessutom är hon så förtjusande
ful», sade han och återföll i sin slöhet.

Doktorn, som alltid var intresserad af det som kunde roa hans unga hustru, vände sig nu till henne och sade:

»Då får du lof att gå, Annie. Det måste du.»

»Jag har just ingen lust till det», sade hon till doktorn. »Jag stannar hellre hemma. Jag försäkrar att jag hellre
stannar hemma.»

Utan att se på sin kusin började hon sedan tala med mig, frågade mig om Agnes och hur hon skulle kunna få



träffa henne, undrade om det var troligt, att hon skulle korrima till dem på besök den dagen(. I det hela föreföll
hon så orolig, att det förvånade mig hur ens doktorn, som satt och bredde smör på sitt rostade bröd, kunde vara
blind för något som var så påtagligt.

Men han märkte ingenting. Han sade henne helt godlynt, att hon var ung och behöfde litet nöjen och förströelser.
Hon fick inte bli trög själf för att hon hade en gamlmal trög man. Dessutom ville han höra henne sjunga alla den
där stora sångerskans arior, och hur skulle hon kunna göra det, om hon inte gick på operan? Doktorn var så envis,
att han å hennes vägnar gick in på förslaget, och mr. Jack Maldon skulle komma tillbaka till middagen. Sedan
detta var uppgjort, antar jag, att han begaf sig till patentbyrån, åtminstone red han bort på sin häst och såg mycket
lat ut.

Morgonen därefter var jag nyfiken och ville gärna veta, om hon varit på operan. Det hade hon emellertid inte,
utan hon hade skickat någon till London med återbud till kusinen. På eftermiddagen hade hon velat giöra ett
besök hos Agnes och öfvertalat doktorn att följa med. Doktorn berättade för mig, att de återvändt hem gående
öfver ängarna, ty aftonen hade varit så vacker. Jag undrade då, om hon skulle ha648

gått på operan, ifall Agnes inte varit i staden och om inte Agnes öfvade ett godt inflytande äfven på henne!

Hon såg inte riktigt lycklig ut, tyckte jag, men hennes ansikte vittnade om godhet, så vida det icke var mycket
falskt. Jag betraktade det ofta, ty hon satt alltid vid fönstret då vi arbetade, och så serverade hon oss vår frukost,
som vi förtärde bitvis under det att arbetet fortgick. Då jag lämnade dem klockan nio, knäböjde hon på golfvet
vid doktorns fötter och hjälpte honom att taga på skorna och damaskerna. En förmildrande skugga, framkallad af
några blad-rankor, som hängde ned öfver det låga rummets öppna fönster, föll öfver hennes ansikte, och under
hela vägen till Doctors' Commons tänkte jag på den kvällen då jag sett det vändt åt honom, under det att han
läste.

Nu hade jag verkligen ganska mycket att göra. Jag steg upp klockan fem på morgonen och kom hem mellan nio
och tio på kvällen. Men det kändes obegripligt tillfredsställande att vara så ifrigt upptaglen, och aldrig saktade
jag farten utan tänkte med hänförelse på att ju mera jag tröttade mig, desto mera gjorde jag för att förtjäna Dora.
Ännu hade jag inte för Dora uppenbarat mig i min förändrade skepnad, ty hon väntades till miss Mills om några
dagar, och jag uppsköt till dess allt hvad jag hade att säga henne, meddelade henne bara i mina bref — som samt
och synnerligen hemligt befordrades af miss Mills — att jag hade mycket att tala om för henne. Under tiden
minskade jag betydligt min förbrukning af björnisterpomada, afstod helt och hållet från parfymerad tvål och
lavendelvatten samt sålde till ofantligt underpris tre västar, som jag ansåg alldeles för eleganta för min allvarliga
lefnadsbana.

Icke nöjd med alla dessa åtgärder utan brinnande af otålighet att göra någonting mera, gick jag att uppsöka
Traddles, som nu bodde upp under takresningen af ett hus vid Castle Street, Holborn. Mr. Dick, som redan två
gånger följt mig till Highgate^649

där han förnyat bekantskapen med doktorn, tog jag med mig äfven hit.

Jag tog med mig mr. Dick, ty djupt känslig som han var for min tants motgångar och fullt öfvertygad om att
ingen galärslaf eller straffånge trälade som jag, hade han börjat ängslas och sörja öfver att han inte kunde göra
någon nytta, så att han förlorat både sitt goda lynne och sin matlust. I detta tillstånd kände han sig mera
oförmögen än någonsin att afsluta memorialet, och ju ifrigare han arbetade på det, desto oftare stack kung Carl
den förstes olyckliga hufvud fram i det. Allvarsamt rädd för att hans sjukdom skulle tilltaga, om man inte gjorde
honom till föremål för något oskyldigt bedrägeri och fick honom att tro, att han var nyttig eller — hvilket vore
bättre — lagade att han verkligen kunde göra någon nytta, beslöt jag att försöka, huruvida icke Traddles skulle
kunna hjälpa oss. Innan vi gingo dit, skref jag till Traddles och gjorde utförligt reda för allt som händt, och
Traddles skickade mig genast ett förträffligt svar, som vittnade om hans deltagande och vänskap.

Vi funno honom ifrigt sysselsatt med bläck och penna, stärkt af åsynen af blomkrukan på sin ställning och det
lilla runda bordet i ett hörn af rummet. Han tog emot oss mycket hjärtligt och blef genast god vän med mr. Dick.



Mr. Dick påstod sig vara alldeles säker om att han sett honom förr, och både Traddles och jag sade, att det var
mycket troligt.

Det första jag ville rådgöra med Traddles om var det följande. Jag hade hört att många män, som utmärkt sig på
skilda banor, börjat med att referera debatterna i parlamentet. Som Traddles hade nämnt tidningsskrifveri som en
af sina förhoppningar, hade jag lagt det ena till det andra och i mitt bref sagt Traddles, att jag ville veta, hur jag
skulle kunna göra mig skicklig för denna sysselsättning. Traddles meddelade mig nu som resultat af sina
förfrågningar, att den blotta mekaniska öfning som erfordrades — så vida man inte hade alldeles ovanliga anlag
— för vinnandet af förträfflighet i konsten, det vill säga en fullkomligo$9

och allsidig färdighet i att skrifva och läsa snabbskrift, var ungefär att jämföra med inlärandet af sex språk och
kunde väl gå på några år. Traddles antog, och det med skäl, att detta skulle afgöra saken, men jag, som bara
tycktej, att här hade jag verkligen några väldiga träd att fälla, beslöt genast att med yxan i hand genom denna
urskog arbeta mig fram till Dora.

»Tack, kära Traddles, för upplysningarna», sade jag. »I morgon skall jag börja.»

Traddles såg förvånad ut, och det var väl inte underligt, ty han hade ännu inte något begrepp om' mitt hänryckta
tillstånd.

»Jag skall köpa mig en bok», sade jag, »som tydligt meddelar grunderna för denna konst, och den skall jag
studera i Commons, där jag inte på långt när har tillräckligt att göra. Jag skall öfva mig med att anteckna talen,
som hållas i vår rätt. Traddles, min heders bror, jag skall lara mig det!»

»Åh, kära du», sade Traddles och gjorde stora ögon, »inte hade jag någon aning om att du var så beslutsam af
dig, bäste Copperfield!»

Det hade inte varit så lätt för honom att ha någon aning om det, ty det var någonting tämligen nytt för mig själf.
Jag lade nu detta ämne å sido och förde mr. Dick på tapeten.

»Ser ni, mr. Traddles», sade mr. Dick helt allvarligt, »om jag kunde anstränga mig och göra någon nytta — om
jag kunde slå på trumma — 'eller blåsa något instrument.»

Stackars man! Jag tror nog att han innerst hade föredragit en sådan sysselsättning framför alla andra. Traddles,
som inte för allt i världen velat draga på munnen, svarade med mycken själfbehärskning:

»Men ni skrifver ju så väl, sir. Sade du mig inte det, Copperfield?»

»Utmärkt!» förklarade jag. Och det gjorde han verkligen. Han skref ovanligt ordentligt och tydligt.

»Tror ni inte ni skulle kunna renskrifva handlin-651

gar, orn jag skaffade er sådant arbete ?» frågade Traddles.

Mr. Dick såg tviflande på mig. »Hvad säger ni, Trotwood?»

Jag skakade på hufvudet. Mr. Dick gjorde så med och suckade.

»Tala om för honom om memorialet», sade mr. Dick.

Jag mieddelade Traddles, att det låg en viss svårighet i att hålla kung Carl den förste ifrån mr. Dicks manuskript.
Under tiden betraktade mr. Dick Traddles med en mycket hänsynsfull och allvarlig blick, under det att han sög
på sin tumme.

»Men», sade Traddles efter något begrundande, »ser ni de här handlingarna, som jag talar om, äro redan affattade
och alldeles färdiga. Mr. Dick behöfver ingenting göra vid dem. Skulle inte det förändra saken, Copperfield? Nog
går det väl i alla fall för' sig att försöka ?»

Detta ingaf oss nytt hopp. Traddles och jag gingo afsides och lade våra kloka hufvuden ihop, och under det att
Dick oroligt bespejade oss från sin stol, kokade vi ihop en plan, enligt hvilken vi fingo honom att arbeta dagen



därpå, och det med jublande framgång.

På ett bord i fönstret vid Buckingham Street lade vi fram det arbete Traddles skaffat honom — ett juridiskt
dokument rörande något skiftesmål, som skulle af skrif vas i jag vet inte hur många exemplar — och på ett annat
bord lade vi den sista upplagan af det stora mefriorialet. Vi hade sökt inskärpa hos mr. Dick, att han ordagrant
skulle skrifva af det papper han hade framför sig utan att på minsta sätt afvika från originalet. Fann han det
nödvändigt att giöra en den allra minsta anspelning på kung Carl den förste, skulle han genast fly till memorialet.
Vi uppmanade honom att vara ståndaktig i detta och satte min tant att vakta honom. Min tant berättade oss sedan,
att han till en början liknat en man, som slår på pukor, och att han oupphörligt delat sin652

uppmärksamhet mellan de båda papperen. Men då han fanjn, att detta både förvirrade och tröttade honom, och
då han hade originalet tydligt för ögonen att gå efter, satt han snart stilla och arbetade ordentligt och
affärsmässigt med renskrifningen, uppskjutande memorialet till ett lämpligare tillfälle. Med ett ord, fastän vi nog
lagade så att han icke fick öfveraiv stränga sig, och fastän han inte börjat i början på veckan, hade han följande
lördag förtjänat tio shilling och sex pence. Så länge jag lefver skall jag inte glëirima hur han gick omkring i
bodarna i grannskapet för att växla sin skatt i sexpencemynt, ej heller hur han sedan ordnade dessa på en bricka i
form af ett hjärta, hvilket han med de tårade ögonen strålande af stolthet kom och bjöd min tant. Det var Som om
han stått under inflytandet af en välgörande förtrollning från den stund han fått en nyttig sysselsättning; och om
det den lördagsaftonen fanns en lycklig människa i världen, var det den tacksamma varelse, som ansåg min tant
för den underbaraste kvinna på jorden! och mig iör den underbaraste af alla unga män.

»Nu blir det inte tal om att svälta, Trotwood», sade mr. Dick och tryckte min hand i en vrå af rummet. »Jag skall
försörja henne, hurra!» och han skakade sina tio utbredda fingrar i luften som om de varit tio bankinstitut.

Jag vet inte hvem som blef gladast öfver det, Traddles eller jag. »Vet du», sade Traddles plötsligt, i det han tog
upp ett bref ur fickan och räckte det till mig, »det kom mig alldeles att glömma mr. Micawber!»

Brefvet — mr. Micawber försummade aldrig något tänkbart tillfälle att skrifva ett bref — var adresseradt till
mig. »Torde godhetsfullt framlämnas af T. Traddles, Esquire, af Inner Temple». Det lydde som följer:

»Min bästa Copperfield!

Ni torde inte vara alldeles oberedd på den underrättelse jag har att meddela er, nämligen att någonting har yppat
sig. Jag har kanske vid något före-653

gående tillfälle kommit att nämna, att jag väntade en dylik tilldragelse.

Jag har för afsikt att bosätta mig i en af vår gynnade ös många landsortsstäder, där societeten kan beskrifvas som
representerande en lycklig blandning af jordbruksintressen och kyrkliga intressen i omedelbar förbindelse med
ett af de lärda yrkena. Mrs. Micawber och vår afkomima följa mig dit. Vårt stoft kommer troligen i framtiden att
hvila på den kyrkogård, som tillhör den vördnadsvärda byggnad, hvilken gjort platsen jag syftar på beryktad —
skall jag säga från Kina till Peru ?

Då vi säga farväl till detta moderna Babylon, där vi — jag hoppas icke ovärdigt — burit många växlande öden,
kunna mrs. Micawber och jag icke dölja för oss, att vi skiljas måhända för många år, måhända for alltid från en
individ, som genom starka idé-förbindelser sammanhänger med vårt husliga lifs altare. Om ni dagen före en
sådan afflyttning vill åtfölja vår gemensamma vän, mr. Thomas Traddles, till vår nuvarande bostad och där
mottaga och besvara de önskningar, som vid detta tillfälle kunna ajises naturliga, ådagalägger ni därmed er
godhet

mot

en

som

alltid är



eder

Wilkins Micawber.»,

Det gladde mig att finna, att mr. Micawber nu blifvit fri från både stoft och aska och att verkligen någonting
yppat sig. Då Traddles upplyste mig om att bjudningen afsåg den afton, som nu redan ingått, uttryckte jag min
villighet att antaga den, och vi följdes åt till det logi mr. Micawber nu under namn af mr. Mortimer innehade, och
som var beläget högst upp på Gray's Inn Road.

Bostadens resurser voro så inskränkta, att vi funno de nu åtta- eller nioåriga tvillingarna hvilande i ett654

sängskåp i familjens förmak, där mr. Micawber i en vattenkanna beredt hvad han kallade en »brygd» af den
dryck, för hvilken han. stod i rop. Jag hade nöjet att vid detta tillfälle förnya bekantskapen med master
Micawber, nu en lofvande tolf- eller trettonåring, som led af den oro i hela kroppen, som är ett ingalunda ovanligt
fenomen hos ynglingar af den åldern. Jag fick äfven återse hans syster, miss Micawber, i hvilken, för att begagna
mr. Micawbers uttryck, »hennes mors ungdom uppstod, likt en annan fågel Fenix.»

»Min bästa Copperfield», sade mr. Micawber, »ni och mr. Traddles finna oss vid afresans rand och torde ursäkta
de små obehag, som äro en följd af detta förhållande.»

Då jag såg mig om i detsamma jag afgaf ett lämpligt svar, fann jagi, att familjens effekter redan v)oro
nedpackade, och att resgodsets omfång just icke var öfverväldigande. Jag gratulerade mrs. Micawber till den
stundande förändringen.

»Min bästa mr. Copperfield», sade mrs. Micawber, »jag är fullt öfvertygad om att ni är nog vänlig att intressera
er för alla våra angelägenheter. Min familj kan, om den så finner för godt, anse detta som en landsförvisning,
men jag är hustru och jag är mor, och jag skall all aldrig öfverge mr. Micawber.»

Traddles, till hvilken mrs. Micawber vädjade med blicken, tycktes fullt sentera detta.

»På det sättet», sade mrs. Micawber, »uppfattar åtminstone jag, min bästa mr. Copperfield och mr. Traddles, de
förbindelser jag iklädde mig, då jag upprepade de oåterkalleliga orden: 'Jag, Emma, tager dig, Wilkins'. Jag hade
läst igenom vigselformuläret vid nattlampan kvällen förut och kommit till den slutsatsen, att jag aldrig skulle
kunna öfverge mr. Micawber. Och», tillade mrs. Micawber, »fastän det nog är möjligt, att jag misstagit mig på
vigselaktens betydelse, öfverger jag honom aldrig.»

»Min söta vän», sade mr. Micawber litet otåligt, »jag vet inte, att det är någon som tror, att du tänker göra
det.»655

»Jag vet mycket väl», fortfor mrs. Micawber, »att jagi nu går att kasta min lott bland främlingar, och jag vet
äfven, att de många medlemmar af min familj, till hvilka mr. Micawber skrifvit i ordalag, som anstå en
gentleman, meddelande dem detta faktum, icke tagit minsta notis om hans bref. Det kan nog hända, att jag är
vidskeplig», sade mrs. Micawber, »men det synes mig som vore mr. Micawber bestämd till att icke få några svar
på flertalet af de skriftliga meddelanden han utsänder. Af min familjs tystnad sluter jag mig till att den opponerar
sig mot det beslut jag tagit; men jag, mr. Copperfield, skulle icke låta förmå mig till att afvika från pliktens stig
ens af min pappa eller mamma, om de ännu vore i lifvet.»

Jag uttryckte som min åsikt, att detta var att handla fullkomligt riktigt.

»Det kan visserligen tyckas, att det är en uppoffring att begrafva sig i en stiftsstad», sade mrs. Micawber, »men
om det är en uppoffring för mig, mr. Copperfield, så är väl uppoffringen ändå mycket större för en man med mr.
Micawbers talanger.»

»Jaså, ni ämna flytta till en stiftsstad?» sade jag.

Mr. Micawber, som nu serverat oss alla ur vattenkannan, svarade:

»Till Canterbury. Saken är den, min bästa Copperfield att jag inledt underhandlingar, som haft till följd, att jag



kontraktsenligt bundit mig vid vår vän Heep i egenskap af hans konfidentiella biträde.»

Jag stirrade på mr. Micawber, som riktigt njöt af min öfverraskning.

»Det är min plikt att säga er», förklarade han med mycken värdighet, »att det är mrs. Micawbers| affärsvana och
kloka råd, som i hög grad bidragit till detta resultat. Sedan den stridshandske, som mrs. Micawber vid ett
föregående tillfälle omnämnde, blifvit utkastad under formen af en annons, upptogs den af mr. Heep, och detta
ledde till ömsesidigt igenkännande. Om min vän Heep», sade mr. Micawber, »som är en man med mycken
skarpsinnighet, önskar jag tala med all möjlig aktning. Min vän Heep har656

icke satt den egentliga lönen så särdeles högt, men han har ; lofvat att befria mig från trycket af mina pekuniära
svårigheter i den mån han finner mina tjänster af värde, och det är till dessa tjänsters värde jag nu sätter min lit.
Den duglighet och intelligens jag möjligen äger», sade mr. Micawber med låtsad anspråkslöshet och utsökt
elegans, »skola ställas till min vän Heeps förfogande. Jag har redan någon kännedom om lagen — i egenskap af
svarande i civila mål — och jag ämnar med det snaraste studera en af våra mest anmärkningsvärda engelska
juristers kommentarier. Det torde vara öfverflödigt att tillägga, att jag syftar på den store mr. Blackstones bok.»

Dessa anmärkningar jämte de flesta inläggen i aftonens samtal blefvo afbrutna af att mrs. Micawber upptäckte,
att master Micawber satt på sina stöflar eller höll båda armarna mot hufvudet, som om han fruktat att tappa det,
eller råkade att sparka till Traddles under bordet eller trampade med ena foten på den andra, eller stack fram
fötterna så långt från kroppen, att det tycktes strida mot naturen, eller lade sig på sidan med håret i vinglasen,
eller ådagalade sina lemmars rastlösa oro på något annat med sällskapets trefnad oförenligt sätt, och af att master
Micawber med missnöje bemötte dessa upptäckter, så ofta de gjordes. Jag satt hela tiden alldeles handfallen till
följd af hvad mr. Micawber berättat, och jag undrade, hvad det skulle betyda, tills mrs. Micawber åter upptog
samtalets tråd och gjorde anspråk på min uppmärksamhet.

»Hvad jag framför allt ber mr. Micawber akta sig för», sade mrs. Micawber, »är, att då han nu ägnar sig åt denna
underordnade gren af juridiken, icke göra det omöjligt för sig att så småningom stiga till trädets högsta topp. Jag
är öfvertygad om, bästa mr. Copperfield, att då nu mr. Micawber ägnar sig åt ett yrke, som så väl passar hans
rika begåfning och stora talförmåga, kommer han att utmärka sig. Tror inte ni, mr. Traddles», sade mrs.
Micawber med en mycket djupsinnig min, »att han skulle kunna657

bli domare eller till och med kansler? Månne en person ställer sig utom möjligheten till en sådan befordran, då
han tillträder en tjänst lik den mr. Micawber nu antagit ?»

»Min söta vän», inföll mr. Micawber, som, äfven han, riktat en frågande blick på Traddles, »det blir väl tid att
tänka på det där längre fram.»

»Säg inte så, Micawber !» sade hon. »Du har' alltid gjort dig skyldig till det misstaget att inte vara nog
förtänksam. Du är pliktig att af omtanke för din familj, om inte för dig själf, med blicken söka uppleta den
aflägsnaste punkt vid synranden, dit dina talanger kunna föra dig.»

Mr. Micawber hostade och drack sin punsch med en min af den allra största belåtenhet, men kastade alltjämt
blickar på Traddles, som om han önskat höra hans mening.

»Jo», sade Traddles, som' var angelägen att så mildt som möjligt upplysa henne om sanningen, »saken är helt
enkelt den, mrs. Micawber, om jag nu skall komma med nakna, prosaiska fakta —»

»Det skall ni visst, min bästa mr. Traddles», sade mrs. Micawber, »jag önskar vara så prosaisk och bokstaflig
som möjligt, när det gäller en så viktig fråga.»

»Saken är den», fortfor Traddles, »att denna gren af juridisk verksamhet, äfven om mr. Micawber vore en verklig
solicitor —»

j»Ja visst», sade mrs. Micawber. (»Wilkins, du vindar, så du får aldrig ögonen rätt igen!»)

»ingenting har med dessa ämbeten att göra», fortfor Traddles. »Endast en barrister kan komma i fråga till sådana



poster, och barrister kan inte mr. Micawber bli utan att skrifva in sig som student och studera vid ett juridiskt
kollegium i fem år.»

»Förstår jag er rätt ?» sade mrs. Micawber med sin allra älskvärdaste affärsmin. »Vill ni säga, min bästa mr.
Traddles, att efter fem års förlopp skulle mr. Mi-42. — Dickens, David Copperfield.6s8

cawber kunna vara kompetent att bli domare eller kansler?»

»Han skulle ha förvärfvat det första kompetens-villkoret», svarade Traddles med stark betoning.

»Tack, tack för upplysningen», sade mrs. Micawber. »Då är jag nöjd. Om så är fallet, förlorar inte mr. Micawber
några framtida privilegier genom att åtaga sig denna tjänst, och min oro är stillad. Naturligtvis», sade mrs.
Micawber, »uttrycker jag mig litet fruntimmersaktigt, men nog har jag alltid haft den öfvertygelsen, att mr.
Micawber är i besittning af hvad min pappa den tiden jag bodde hemma plägade kalla juridisk blick, och jag
hoppas att mr. Micawber nu träder in på ett fält, där denna gåfva skall utveckla sig och leda till en framstående
ställning.»

Jag är alldeles öfvertygad om att mr. Micawber med sin juridiska blick redan såg sig på ullsäcken. Han förde
med välbehag handen öfver sitt skalliga hufvud och sade med själfsäker undergifvenhet:

»Min söta vän, låt oss inte gå ödets skickelse i förväg. Om det är bestämdt, att jag skall bära en peruk, är jag
åtminstone till det yttre beredd för en sådan utmärkelse», — han syftade på sin skallighet. »Jag beklagar icke
förlusten af mitt hår — kanske blef det mig fråntaget i ett särskildt syfte. Det vet jag inte. Min afsikt, bästa
Copperfield,, är att uppfostra min son till det kyrkliga kallet, och jag nekar inte, att jag för hans skull gärna ville
nå upp till ett högt ämbete.»

»Till det kyrkliga kallet ?» sade jag, ännu allt emellanåt funderande på Uriah Heep.

»Ja», sade mr. Micawber. »Han har en alldeles utmärkt falsett och skall börja som korgosse. Vår vistelse i
Canterbury och våra relationer på platsen skola utan tvifvel sätta honom i stånd att draga fördel af möjligen
uppstående ledighet i domkyrkokören.»

Då jag nu återigen såg på master Micawber, hade han ett ansiktsuttryck, som tydde på att hans röst låg bakom
ögonbrynen, hvilket äfven besannade sig då han som ett alternativ mellan att sjunga eller gå659

till sängs uppstämde »Gubben Noak». Sedan vi lifligt komplimenterat honom för hans föredrag, blef
konversationen mera allmän, och som jag var alldeles för upptagen af mina ifriga föresatser för att kunna tiga
med våra ändrade omständigheter, uppenbarade jag dem för mr. och mrs. Micawber. Jag kan inte beskrifva hur
förtjusta de blefvo båda två, då de fingo höra, att min tant råkat i svårigheter, och hur belåtna och' vänliga det
gjorde dem.

Då Vi hunnit nära upphällningen af punschförrådet, ställde jag ordet till Traddles och erinrade honom om att vi
icke fingte skiljas utan att ha önskat våra vänner hälsa, lycka och välgång på deras nya bana. Jag uppmanade mr.
Micawber att fylla våra pokaler och föreslog skålen på vederbörligt sätt, skakande hand med honom öfver bordet
och kyssande mrs. Micawber till minne af denna betydelsefulla händelse. Traddles härmade mig i det förra
afseendet men ansåg sig icke tillräckligt gammal vän i familjen att våga göra det äfven i det senare.

»Min bästa Copperfield», sade mr. Micawber, som reste sig upp med en tumme i hvardera västfickan, »min
ungdoms följeslagare, om det uttrycket tillåtes mig, och min värderade vän Traddles, om jag får kalla honom så,
torde tillåta mig att å mrs. Micawbers, mina egna och vår afkommas vägnar i de allra varmaste och uppriktigaste
ordalag tacka dem för deras välönskningar. Man skulle kunna vänta, att jag aftonen före en resa, som kommer att
förflytta oss in i en alldeles ny tillvaro», mr. Micawber talade som om de ämlnat fara femhundratusen mil bort,
»riktade några afskedsord till två vänner, sådana som de jag ser framför mig. Men allt hvad jag har att säga i den
vägen är redan sagt. Hvilken ställning i samhället jag än ernår genom bemedling af det lärda yrke jag i min
ovärdighet kommer att tillhöra, skall jag försöka att icke visa mig densamma ovärdig, och mrs. Micawber
kommer utan tvifvel att pryda den. Under det tillfälliga trycket af penningeförbindelser, ådragna i tanke att med



det snaraste infrias, men till följd af många262

sammanstötande omständigheter ännu icke infriade, har jag nödgats påtaga mig en förklädnad, som min naturliga
instinkt reser sig emot — jag syftar på glasögonen — och tillskansa mig ett namn, som icke lagligen kan anses
som mitt. Det enda jag har att säga i detta afseende är, att miolnet försvunnit från det dystra landskapet och att
Dagens gud återigen strålar högt öfver bergspetsarna. Nästa måndag, då eftermiddagsdiligensen klockan fyra
anländer till Canterbury, skall min fot åter trampa mitt hemlands ljung och mitt namn vara — Micawber.»

Mr. Micawber satte sig ned sedan han afslutat dessa betraktelser och drack två glas punsch, det ena efter det
andra. Sedan tog han åter till orda med stor högtidlighet:

»Ännu ett åligger det mig att göra, innan skilsmässan blifvit fullständig, det åligger mig att utföra en handling af
rättvisa. Min vän mr. Thomas Traddles har vid två särskilda tillfällen 'satt sitt namn', om jag får begagna ett så
simpelt uttryck, på af mig utfärdade reverser. Vid det första tillfället råkade mr. Thomas Traddles — kort sagt,
han kom i gluggen Den andra reversen är ännu inte förfallen. Den första förbindelsen — låt mig se —» här letade
mr. Micawber bland sina papper, »den var visst på tjugutre pund, fyra shilling och nio och en half pence, och den
andra belöpte sig enligt mina anteckningar till aderton pund, sex shilling och två pence. Dessa summor
sammanlagda uppgå, så vida jag räknat rätt, till fyrtioett pund, tio shilling och elfva och en half pence. Min vän
Copperfield, vill ni göra mig den tjänsten, att se efter, om det är riktigt?»

Jag gjorde det, och jag fann, att han räknat rätt. ;

»Det skulle oerhördt tynga på mitt samvete, om jag lämnade denna hufvudstad och min vän mr. Thomas
Traddles utan att befria mig från den pekuniära delen af denna förbindelse. . Jag har alltså för min vän mr.
Thomas Traddles' räkning affattat och håller nu i min hand ett dokument, som motsvarar det äskade661

syftet. Jag ber att få lämna min vän mr. Thomas Traddles en skuldsedel på fyrtioett pund, tio shilling, elfva och
en half pence, och det gläder mig, att jag nu återvunnit min moraliska värdighet och ännu en gäng med upprätt
hållning kan gå fram bland mina medmänniskor.»

Efter denna inledning — som mycket rörde honom — räckte mr. Micawber skuldsedeln till Traddles och sade att
han önskade honom lycka i alla lifvets förhållanden. Jag är öfvertygad om att ej blott mr. Micawber ansåg detta
lika godt som om han betalt pengarna, utan att icke heller Traddles hade skillnaden klar för sig, förrän han fått tid
att närmare tänka på saken.

På grund af denna dygdiga handling gick mr. Micawber nu med så upprätt hållning fram bland sina
medmänniskor, att hans bröst såg dubbelt så bredt ut som förut, då han lyste oss utför trappan. Vi skildes med
mycken hjärtlighet å ömse håll, och sedan jag följt Traddles till dennes port och begifvit mig ensam hemåt, tänkte
jag, bland mycket annat af motsägande natur som upptog mitt sinne, äfven på att hur opålitlig än mr. Micawber
var, hade han nog i behåll något medlidsamt minne af den hos honom inneboende stackars gossens barndom, som
förbjöd honom att anmoda mig om penningelån. Jag hade nog icke haft tillräckligt moraliskt mod att säga nej,
och det visste han säkert — vare detta sagt till hans beröm! — lika bra som jag visste det själf.

KAP. XXXVII. Litet kallt vatten.

Mitt nya lif hade fortgått öfver en vecka, och jag var fastare än någonsin i de oerhördt kraftiga praktiska
föresatser, som jag kände att krisen kräfde. 661
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Jag gick alltjämt ofantligt fort och kände på mig, att jag gjorde framsteg. Jag tog för regel att anlita hela min
förmåga i allt hvad jag hade för händer. Jag igjorde mig till en verklig martyr och funderade litet på att bli
vegetarian, i tanke att jag genom att bli ett gräsätande djur skulle hembära ett offer åt Dora.

Hittills var dock lilla Dora alldeles omedveten, om min desperata karaktärsstyrka — jag antydde den blott helt
dunkelt i mina bref. Men så blef det lördag igen, och den lördagens afton skulle hon komma till miss Mills, och
då mr. Mills gått till sin whistklubb hvarom underrättelse skulle telegraferas till mig medelst en fågelbur i
mellersta salongsfönstret —- var jag välkommen på te.

Vid den tiden hade vi kommit alldeles i ordning vid Buckingham Street, där mr. Dick fortsatte sitt
renskrifningsarbete i ett tillstånd af fullkomlig lycksalighet. Min tant hade vunnit en afgjord seger öfver mrs.
Crupp genom att betala henne hela hyran i förskott, kasta ut genom fönstret första ämbar hon ställde i försåt och
själf eskortera upp- och nedför trappan det extra biträde, som engagerats från den yttre världen. Dessa kraftiga
åtgärder satte en sådan skräck i mrs. Crupp, att hon drog sig tillbaka till sitt kök, fullt öfvertygad om att min tant
var galen. Som min tant var, alldeles fullkomligt likgiltig för hvad mrs. Crupp så väl som alla andra tänkte om
henne, tog hon för regel att snarare uppmuntra än vederlägga denna föreställning, så att den förr så djärfva mrs.
Crupp inom några dagar blef så feg, att hon hellre än att möta min tant i trappan försökte dölja sin digra figur
bakom dörrar — från hvilka dock alltid en flik af flanellunderkjolen stack fram — eller också islinka u,ndan i
mörka vrår. Detta beredde min tant en så outsäglig tillfredsställelse, att jag tror det roade henne att mied hatten
fantastiskt slängd öfver hufvudet rusa upp och ned vid de tider då det var sannolikt, att mrs. Crupp fanns i
trappan.

Som min tant var ovanligt händig och uppfinningsrik, åstadkom hon så många förbättringar i våra hus-663

liga anordningar, att det föreföll mig som om jag blifvit rikare i stället för fattigare. Bland annat förvandlade hon
skafferiet till ett toalettrum för min räkning och köpte och monterade åt mig en säng, som under dagen så mycket
liknade ett bokskåp som det är möjligt för en säng att göra det. Jag var föremål för hennes ständiga omtanke, och
min egen stackars mor hade icke kunnat älska mig innerligare än hon, ej heller bättre tänka ut sättet att göra mig
lycklig.

Peggotty hade ansett som en stor ära att få deltaga i allt detta arbete, och ehuru hon fortfarande bibehöll något af
sin forna rädsla för min tant, hade hon fått röna så mycken uppmuntran och så många tecken till förtroende, att
de voro de bästa vänner i världen. Men nu var tiden inne — jag talar om den där lördagen då jag skulle dricka te
hos miss Mills

— då det blef nödvändigt för henne att återvända hem och sköta de plikter, hon åtagit sig för Ham. »Farväl då,
Barkis», sade min tant, »och var rädd om er! Aldrig hade jag tänkt, att jag skulle bli ledsen för att ni reste ifrån
mig!»

Jag följde Peggotty till diligenskontoret och stannade tills hon rest. Hon grät då vi skildes åt och anförtrodde sin
bror åt min vänskap,, liksom Ham hade gjort. Vi hade inte hört ett ord ifrån honorm sedan ban drog bort den där
solljusa eftermiddagen,



»Och nu, min egen älskade Davy», sade Peggotty, »skall jag säga er, att om ni behöfver pengar till era utgifter
under lärlingstiden, eller om ni, min kära giosse, behöfver pengar att sätta bo för sedan ni lärt ,ut — och ettdera
eller båda delarna måste ni göra

— så är det ingen som har så full rättighet att låna er som min ljufva flickas gamla dumma vän.»

Så vildt oberoende var jag icke, att jag svarade annat än att om jag någonsin behöfde låna pengar, skulle jag
vända mig till henne och ingen annan. Kärast hade det nog varit henne om jag på fläcken hållit till godo med en
stor summa, men näst detta664

hade ingenting kunnat trösta henne så mycket som ett sådant löfte.

»Och så», sade Peggotty, »skall ni säga den vackra lilla ängeln, att jag bra gärna hade velat se henne, om också
bara en minut. Och säg henne, att innan hion gifter sig med min gosse, skall jag komma och göra huset riktigt
fint och vackert åt er, om jag får.»

Jag förklarade, att ingen annan fick på minsta sätt befatta sig med det, och då blef Peggotty så förtjust, att hjon
reste sin väg vid bästa lynne.

Jag tröttade ut mig så mycket som möjligt i Commons hela dagen med alla möjliga påfund, och vid utsatt tid på
aftonen begaf jag mig till mr. Mills' gata. Mr. Mills, som alltid tog sig en grundlig tupplur efter middagen, hade
ännu inte gått ut, och Idet fanns ingen fågelbur i mellersta fönstret.

Han lät mig vänta så länge, att jag innerligt hoppades, att han skulle bli pliktfälld i klubben för att han kom for
sent. Till sist kom han ut, och då såg jag, hur min egen Dora hängde upp fågelburen, och smög sig ut på
balkongen för att se efter mig men plötsligt sprang in igen, då hon upptäckte, att jag var där, under det att Jip
stannade kvar och skällde ursinnigt på en ofantlig slaktarhund nere på gatan, som kunnat svälja honom som ett
piller.

Dora kom och mötte mig i salongsdörren, och Jip kom sättande hals öfver hufvud, morrande och gläfsande i
tanke att jag var en bandit, och så följdes vi åt ditin alla tre, så glada och älskande som möjligt. Jag var dock den
som snart grep förhärjande in i glädjen — inte för att det var min mening att göra det utan för att jag var så
upptagen af saken — genom att utan minsta förberedelse fråga Dora, om hon kunde älska en tiggare.

Min vackra lilla förskrämda Dora 1 Hon sammanställde begreppet tiggare med ett gult ansikte i natt-imöissa eller
ett par kryckor eller ett träben eller en hund, som stod med en tallrik i munnen* eller något i den stilen, och hon
stirrade på mig med den mest förtjusande häpnad.66 s

»Hur kan du fråga någonting så tokigt!» sade Diora och spetsade läpparna. »Älska en tiggare!»

»Dora, min egen älskling», sade jag. »Jag är en tiggare.»

»Hur kan du vara så enfaldig», sade Dora och smällde till mig på handen, »och sitta där och narras för oss? Jag
skall säga åt Jip, att han biter dig.»

Hennes barnsliga sätt var i mina ögon det mest bedårande, men nu var det nödvändigt att tala tydligt, och därför
upprepade jag med mycket allvar:

»Dora, mitt lifs glädje;, jag är din ruinerade David.»

»Jag försäkrar, att jag låter Jip bita dig», sade Dora och skakade sina lockar, »om du är så där löjlig.»

Men jag såg så allvarsam ut, att Dora upphörde att skaka sina lockar och lade i stället sin lilla darrande hand på
min axel, blef förskräckt och ängslig och började till sist gråta. Det var förfärligt. Jag föll på knä framför soffan,
smekte henne och besvor henne att inte slita sönder mitt hjärta, men det dröjde en stund innan Dora gjorde annat
än klagade och jämrade sig. Ah, så förskräckligt! Hon hade blifvit så skrämd 1 Och hvar var Julia Mills? Hon
ville gå till Julia Mills, och jag kunde gärna gå min väg. — På detta sätt fortfor hon, tills jag blef alldeles! utom
mig.



Efter en storm af böner och försäkringar fick jag slutligen Dora att se på mig med ett uttryck af fasa, hvilket dock
så småningom vek och öfvergick till ett af kärlek, och så lade hon sin täcka kind mot min. Med mina armar om
hennes lif sade jag henne då hur jag älskade henne så ömt, så innerligt, hur jag ansåg det rätt att befria henne från
förlofningen, efter jag nu var fattig, hur jag aldrig skulle kunna uthärda, aldrig bli mig själf igen, om jag förlorade
henne, hur föga jag fruktade fattigdomen, om inte hon gjorde det, ty af henne fick min arm sin styrka, mitt hjärta
sitt mod, hur jag redan börjat arbeta med en fart, känd endast af den som älskar, hur jag börjat bli praktisk och
tänka på framtiden, hur en med eget arbete förtjänt brödkant var bättre666

än en festmåltid för ärfda pengar — och mycket mera i samma väg, som strömmade öfver mina läppar i ett
utbrott af passionerad vältalighet, som riktigt förvånade mig, fastän jag inte tänkt på något annat natt eller dag allt
sedan min tant öfverraskade mig med den sorgliga underrättelsen.

»Är ditt hjärta fortfarande mitt, Dora?» frågade jag hänryckt, ty af hennes sätt att sluta sig till mig visste jag, att
det var det.

»O, ja!» utbrast Dora. »O, ja, visst är det ditt, men var då inte så förskräcklig!»

Jag förskräcklig för Dora!

»Tala inte om att vara fattig och sträfva ochi arbeta!» sade Dora och kröp tätt intill mig. »Gör inte det, gör inte
det!»

»Min egen älskling», sade jag, »en ärligt förtjänt brödkant —»

»Ja visst, men låt mig slippa att höra mera om brödkanter!» sade Dora. »Och Jip får lof att ha sin lammkotlett
klockan tolf hvar dag, annars dör han.»

Jag blef alldeles tjusad af hennes barnsligt vinnande sätt och försäkrade Dora mycket ömt, att Jip så regelbundet
som vanligt skulle få sin lammkotlett. Jag drog upp ett utkast till vårt blifvande hem, enkelt men välbärgadt till
följd af mitt arbete, och beskref det lilla huset jag sett i Highgate och min tants rum en trappa upp.

»Nu är jag väl inte förskräcklig, Dora ?» frågade jag.

»O, nej, nej!» sade Dora. »Men jag hoppas, att din tant för det mesta kommer att hålla till på sitt rum. Hon måtte
väl inte vara en gammal stygg gumma?»

Om det varit mig möjligt att mer än någonsinj älska Dora, gjorde jag det då. Men jag fann, att hon var litet
svårhandterliga Det dämpade min nya ifver, att jag fann det så svårt att meddela den åt henne. Jag gjorde likväl
ännu ett försök. Då hon åter var sig alldeles lik och satt och lekte med Jips66 7

öron, under det att han låg i hennes knä, blef jag allvarsam och sade:

»Min egen Dora, får jag säga dig en sak?»

»Bli bara inte praktisk !» bad Dora så bevekande:. »För då blir jag rädd.»

»Ljufva flicka», sade jag, »det är ingenting som| bör oroa dig i allt detta. Jag vill, att du skall tänka på det på ett
helt annat sätt. Jag vill, att det skall stålsätta dig och inge dig mod, Dora!»

»Ja, men det är ju så rysligt!» utbrast Dora.

»Det är det visst inte, min älskling. Genom uthållighet och karaktärsstyrka skola vi bli i stånd att bära långt
svårare motgångar.»

»Men jag har ingen styrka alls», sade Dora och skakade sina lockar. »Har jag det, Jip? Kyss nu Jip och var riktigt
snäll!»

Det var omöjligt att inte kyssa Jip, då hon höll upp honom för att jag skulle göra det och satte sin egen lilla
rosenröda mun i kyssform, under det att hon ledde förrättningen, som enligt hennes önskan skulle utföras mycket
systematiskt midt på nosen. Jag gjorde som hon befallde — belönade mig sedan för min lydnad — och jag vet



inte hur länge hon lockade mig att afstå från min allvarsamma roll.

»Men, älskade lilla Dora», sade jag, till sist återtagande den, »det var någonting jag ville säga dig.» själfva
domaren i den ärkebiskopliga rätten hade kunnat förälska sig i henne, om han sett henne knäppa ihop sina simå
händer och hålla upp dem under ifrig bön till mig att inte åter bli förskräcklig.

»Det ämnar jag visst inte bli, min älskling!» försäkrade jag. »Men om du, min egen Dora, ibland ville tänka på
— inte misströstande, långt därifrån, utan tvärt om i uppmuntrande syfte tänka på att du är förlofvad med en
fattig man —»

»Säg inte så där, jag ber dig!» inföll Dora. »Det är så rysligt hemskt!»

»Det är det visst inte, snälla Dora», sade jag helt gladt. »Om du ibland vill tänka på det och ta litet668

notis om din pappas hushåll, försöka att vänja dig vid

— till exempel att föra räkenskaper ».

Den stackars lilla Dora mottog detta förslag med någonting midt emellan ett anskri och en suck.

»— Det skulle sedan bli oss till så stor nytta», fortfor jag. »Och om du vill lofva mig att läsa en liten

— en liten kokbok, som jag skall skicka dig, skulle det också vara alldeles förträffligt för oss båda två. Ty ser du,
min Dora», sade jag, värmd af ämnet,

»vår lefnadsstig är nu knagglig och ojämn, och det beror på oss att jämna ut den. Vi måste kämpa oss fram i
lifvet. Vi måste vara modiga. Hinder ställa sig i vår väg, men dem måste vi möta och öfvervinna.»

Jag gick på af alla krafter med knuten hand och med lågande hänförelse. Men det var onödigt att fortsätta. Jag
hade sagt nog. Nu var det gjort igen ! O, hon var så rädd! O, hvar var Julia Mills? Ville jag inte föra henne till
Julia Mills och sedan vara snäll och gå min väg? — Jag trodde, jag skulle bli vansinnig och rusade fram och
tillbaka i salongen.

Denna gång trodde jag, att jag dödat henne. Jag stänkte vatten i hennes ansikte. Jag kastade mig på knä. Jag slet
mig i håret. Jag tyckte, att jag betett mig som en samvetslös best, ett riktigt odjur. Jag besvor henne att förlåta
mig. Jag bad, att hon åtminstone skulle se upp. Jag letade efter en luktflaska i miss Mills syskrin, men fick i min
förvirring i stället tag i ett nålhus af elfenben och strödde alla synålarna öfver Dora. Jag skakade min knutna hand
åt Jip, som var lika galen han som jag. Jag begick hvarje förryckt handling som var möjlig att begå och var
fortfarande alldeles utom mig, då miss Mills kom in i rummet.

»Hvem har ställt till det här ?» frågade miss Mills och försökte trösta sin vän.

»Det har jag gjort, miss Mills», svarade jag. »Det är jag, som ställt till det. Se här fridstöraren!» eller {något i den
vägen sade jag visst och dolde ansiktet i soffkudden.

Först trodde miss Mills, att vi blifvit oense och669

stodo på gränsen af Saharas öken, men hon kom snart under fund med hur det förhöll sig, ty då min lilla
smeksamma Dora tog henne i famn, utbrast hon, att jag Var »en fattig arbetskarl», och så ropade hon mig till sig
och tog mig i famn och frågade, om hon inte kunde få ge mig alla sina pengar, och så slog hon armarna om halsen
på miss Mills och snyftade, som om hennes ömma lilla hjärta velat brista.

Miss Mills måtte ha kommit till världen för att bli oss till välsignelse. Hon vände sig till mig, gjorde sig i korthet
underrättad hvad det var fråga om, tröstade Dora,, öfvertygade henne så småningom att jag icke var någon
arbetskarl — mitt sätt att framställa saken hade visst ingifvit Dora den föreställningen, att jag var en
hamnarbetare, som dagen i ända sköt en skottkärra öfver en planka — och stiftade frid mellan oss båda. Sedan vi
fullkomligt lugnat oss, och Dora gått upp för att tvätta sina ögon med rosenvatten, ringde miss Mills och sade till
om te. Under tiden försäkrade jag miss Mills, att jag alltid skulle anse henne som min vän, och att förrän mitt
hjärta upphört att slå, skulle jag inte glömma hennes deltagande godhet.



Och nu sökte jag klargöra för miss Mills hvad jag försökt men icke lyckats klargöra för Dora. Miss Mills
svarade, att det nog i allmänhet förhöll sig så, att förnöjsamheten i hyddan var mera värd än den kalla glansen i
palatset, och att där det fanns kärlek, fanns det allt.

Jag sade miss Mills, att detta ägde sin riktighet^ och hvem skulle veta det bättre än jag, som älskade Dora med en
kärlek, som ingen dödlig tillförene erfarit. Men då miss Mills i sorgsen ton anmärkte, att det för somliga hjärtan
vore lyckligt, om det så förhöll sig, förklarade jag, att min anmärkning inskränkte sig till de dödliga af manligt
släkte.

Jag bad sedan miss Mills säga mig, om hon inte tyckte, att det låg en viss praktisk klokhet i de små anvisningar
jag varit så angelägen att gifva angående räkenskapsföringen, hushållet och kokboken.670

Efter något begrundande svarade miss Mills : »Mr. Copperfield, jag vill rent ,ut säga er min tanke. Själslidanden
och pröfningar kunna hos somliga naturer ersätta åren, och jag skall svara er lika enkelt och klart som vore jag en
abedissa. Jag anser icke, att förslaget lämpar sig för Dora. Vår kära lilla Dora är ett naturens älsklingsbarn. Hon
är en varelse af ljus och luft och glädje. Jag erkänner villigt, att det vore väl om det ginge för sig, men —» och
miss Mills skakade på hufvudet.

Detta sista medgifvande å miss Mills sida gaf mig mod att fråga henne, om i händelse tillfälle bjöd sig att draga
Doras uppmärksamhet till slika förberedelser för ett allvarligt lif, hon för Doras skull ville begagna sig däraf.
Miss Mills bejakade frågan så villigt, att jag vidare hemställde,, om hon skulle vilja taga kokboken i förvar och,
om det någon gång läte sig göra utan att skrämma Dora, söka förmå henne att hålla till godo med den. Äfven
detta åtog sig miss Mills, ehuru med föga hopp om framgång.

Och så kom Dora in igen och såg så täck och söt ut, att jag verkligen betviflade, att hon borde besväras med
någonting så simpelt. Och hon höll så innerligt af mig och var så förtjusande särskildt då hon lärde Jip att dansa
på bakbenen för att få socker och låtsade till straff för hans olydnad som om hon velat hålla hans nos mot den
heta tekannan, att jag kände mig lik ett riktigt odjur, som trängt in i en liten älf vas rosengård, då jag skrämt
henne och narrat henne att gråta.

Efter teet kom gitarren fram, och Dora sjöng åter de där vackra franska visorna om hur omöjligt det var att under
några förhållanden låta bli att dansa tralalala, tralala, och jag kände mig som ett värre odjur än någonsin.

Blott en enda gång stördes vår glädje, och det var kort innan jag tog afsked. Miss Mills råkade nämligen tala om
något som skulle ske i morgon; bittida, och jag nämnde då olyckligtvis, att som jag nu måste anstranga mig,".steg
jag upp klockan fem.67i

Inte vet jag om Dora trodde, att jag vikarierade som något slags nattväktare, men det gjorde ett så starkt intryck
på henne, att hon hvarken ville spela eller sjunga mer.

Det tyngde ännu på hennes sinne då jag tog god natt af henne, och på sitt smekande sätt sade hon till mig:

»Gå nu inte upp klockan fem, du stygga gosse, det är så oförnuftigt.»

»Min älskade Dora», sade jag, »jag har arbete att sköta.»

»Sköt det inte!» genmälde Dora. »Hvad tjänar det till ?»

Då jag såg hennes söta lilla förvånade ansikte, måste jag anslå en lätt och lekfull ton för att säga henne, att vi
måste arbeta för att lefva.

»O, så löjligt!» sade Dora.

»Hur skulle vi väl annars kunna lefva, Dora?» sade jag.

»Hur som helst», svarade Dora.

Hon tycktes anse, att därmed var frågan afgjord, och gaf mig en så segerglad liten kyss, att jag inte för en bel
förmögenhet velat ta henne ur sin villa.



Saken var den, att jag älskade henne, älskade! henne helt och fullt och innerligt. Men jag arbetade också ganska
strängt och hade mycket bestyr med att hålla alla de järn jag hade i elden riktigt glödheta, så att det hände ibland,
att då jag om kvällarna satt midt emot min tant och tänkte på hur jag ofrivilligt skrämt Dora samt funderade på
hur jag med ett gitarrfodral skulle kunna bana mig väg genom svårigheternas skog, kändes det som om mitt hår
börjat gråna. 672

KAP. XXXVIII.

Ett kompaniskap upplöses.

Jag öfvergaf icke mitt beslut med afseende på parlamentsdebatterna. Det var ett af de järn jag genast började
glödga och hamra på med en ihärdighet värd en viss beundran. Jag köpte en berömd lärobok i stenografiens ädla
och hemlighetsfulla konst — som kostade mig tio shilling och sex pence — och jag fördjupade mig i ett haf af
svårigheter, som efter några veckor förde mig till vanvettets gränser. De förändringar som åstadkommos af
prickar, hvilka i en ställning betydde ett, i en annan någonting helt annat, de märkvärdiga krumsprång, som
utfördes af cirklar, de oberäkneliga följder, som framkallades af tecken, liknande flugben, den hemska verkan af
en släng på orätt ställe icke allenast oroade mig under mitt vakna tillstånd utan gingo äfven igen i mitt sofvande.
Då jag blindvis trefvat mig fram genom dessa svårigheter och lärt mig alfabetet, hvilket i sig själft var ett
egyptiskt tempel, framträdde en hel procession, af nya skräckbilder, kallade godtyckliga karaktärer — de mest
despotiska karaktärer jag någonsin lärt känna, som till exempel fastslogo, att någonting likt början af en
spindelväf betydde väntan och att en med bläck och' penna åstadkommen raket betydde Ofördelaktig. När jag
pluggat in de där nedriga påfunden i hufvudet, märkte jag, att de kört ut allt annat, och när jag började från
början igen, glömde jag dem; plockade jag åter ihop dem, tappade jag de öfriga smådelarna af systemet, kort
sagt, det var ett arbete, som kunnat göra en alldeles förtviflad.

Och det skulle det ha gjort, om' inte Dora varit min stormdrifna farkosts stöd och ankare. Hvarje673

skriftecken i hela schemat var en knotig ek i svårigheternas skog, och jag fällde dem den ena efter den andra med
en sådan kraft, att jag efter tre eller fyra månader ansåg mig mogen att göra ett litet experiment med en af våra
öfverdängare i underhuset. Skall jag någonsin glömma hur det glänsande talet sprang ifrån mig innan jag börjat,
och hur min fåniga blyertspenna hoppade omkring på papperet som om den fått konvulsioner!

Det gick inte, det fick jag klart för mig. Jag hade spänt vingen för högt och skulle på det sättet aldrig komma ur
fläcken. Jag vände mig nu till Traddles och begärde råd. Han föreslog att diktera tal för mig i ett tempo, lämpadt
efter min svaghet, och göra uppehåll då och då. Ytterst tacksam för det vänliga rådet, antog jag förslaget, och
ganska ofta, ja, nästan hvarenda afton en lång tid höllo vi ett slags enskildt parlament vid Buckingham Street,
sedan jag kommit hem från doktor Strong.

Maken till parlament får man leta efter. Min tant och mr. Dick föreställde regeringen eller oppositionen, allt efter
råd och lägenhet och Traddles, med tillhjälp af 'Enfield's Speeaker, eller ett band parlamentstal, framslungade de
mest förvånande beskyllningar mot dem. Stående vid bordet med fingret mellan bladen iör att ej tappa bort stället
och med högra armen gestikulerande öfver hufvudet, plägade Traddles som mr. Pitt, mr. Fox, mr. Sheridan, mr.
Burke, lörd Castlereagh, vicomte Sidmouth eller mr. Canning arbeta upp sig till den våldsammaste ifver och fara
ut mot min tant och mr. Dick i de häftigaste anklagelser för slöseri och korruption. Jag satt ett litet stycke
därifrån med anteckningsboken på knäet och fäktade så mycket jag orkade för att följa med. Traddles'
inkonsekvens och hänsynslöshet kunde icke öfverträffas af någon verklig politiker. Inom en vecka hade han
förfäktat hvarje art af politik och hissat flaggor af alla färger på master af alla slag. Min tant, som mycket liknade
en omutlig lordkansle/, inpassade, när texten syntes fordra det, ett och annat

43. — DickensDavid Copperfield^674

afbrott, som »bör!» eller »nej!» eller »åh;!» hvilket alltid utgjorde signal för mr. Dick — typen för en engelsk
herreman från landet — att af alla krafter höja samma rop. Men under fortgången af sin parlamentariska bana
blef mr. Dick beskylld för så svåra saker och gjord ansvarig för så hemska följder, att han ibland kände sig riktigt



kuslig till mods. Jag tror, att han verkligen började frukta, att han gjort någonting, som kunde lända till den
brittiska konstitutionens förintelse och landets ruin.

Otaliga gånger fortgingo dessa debatter till dess klockan visade på tolf och ljusen brunnit ned. Resultat af all
denna goda öfning var att jag började kunna hålla tämligen jämna steg med Traddles och skulle varit riktigt
jublande stolt, om jag bara vetat, hvad mina anteckningar innehållit. • Men när det gällde att läsa dem sedan de
blifvit gjorda, kunde jag lika gärna ha satt mig att skrifva af de kinesiska inskrifterna på en massa telådor eller de
gyllene bokstäfverna på de stora röda och gröna flaskorna i apoteks-fönstren.

Det fanns ingen annan hjälp för det än att vända om och börja på ny räkning. Det var mycket hårdt, men jag
gjorde det, ehuru med tungt hjärta, och började nu att träget och metodiskt i snigelfart kräla fram öfver samma
tålamodspröfvande mark. Jag stannade för att noga granska hvar fläck af vägen från alla sidor och gjorde de mest
energiska bemödanden att känna igen dessa förrädiska tecken, hvarhelst jag träffade på dem. Jag var alltid
punktlig på kontoret och äfven hos doktorns, och jag försäkrar, att jag, för att begagna ett tarfligt uttryck,
arbetade som en skjutshäst.

En dag, då jag som vanligt gick till Commons, stod mr. Spenlow i porten. Han såg mycket allvarsam ut och
talade för sig själf. Som han brukade klaga öfver hufvudvärk — ban var korthalsad af naturen och använde
bestämdt för mycket stärkelse — oroades jag först af den tanken, att han ej mådde riktigt väl, men den oron blef
snart stillad.675

I stället för att med sin vanliga vänlighet besvara min morgonhälsning såg han främmande och stelt på mig samt
anhöll med mycken köld, att jag skulle följa honom till ett kändt kaffehus, som på den tiden hade en dörr åt
Commons, alldeles invid den lilla hvalfgången till St. Pauls kyrkogård. Jag fogade mig efter hans önskan men
blef så het i hela kroppen, som om mina farhågor börjat sätta knopp. Då jag på grund af den smala gången lät
honom gå ett par steg före mig, märkte jag, att han bar sitt hufvud med en stolthet, som bådade föga godt, och en
aning sade mig, att han kommit Doras och1 min hemlighet på spåren.

Om jag också inte gissat detta på vägen till kaffehuset, hade jag icke kunnat undgå att förstå hvad det var fråga
om då jag följt honom till ett rum en trappa upp och där funnit miss Murdstone, sittande framför en i bakgrunden
stående skänk, på hvilken isyntes åtskilliga upp och nedvända glas med, citroner på jäimjte ett par af dessa
kuriösa lådor, bestående af idel hörn och refflor, afsedda att sticka ned knifvar och gafflar i och nu till all lycka
bortlagda.

Miss Murdstone räckte mig sina kalla fingerspetsar och satt för öfrigt stel och orörlig. Mr. Spenlow stängde
dörren, gaf mig tecken att sätta mig på en stol och ställde sig på mattan framför spisen.

»Var god och visa mr. Copperfield», sade mr. Spenlow, »hvad ni har i er ridikyl, miss Murdstone.»

Jag tror, att det var alldeles samma med stållås försedda väska eller ridikyl, som jag mindes sedan min barndom,
och som smällde till som ett bett då den knäpptes igen. Pressande ihop läpparna af sympati för låset, öppnade nu
miss Murdstone väskan och munnen samtidigt och tog fram mitt sista bref till Dora, hvilket öfverflodade af
uttryck för den mest hängifna kärlek.

»Jag tror, att detta är er handstil, mr. Copperfield?» sade mr. Spenlow.

Jag var mycket varm, och jag kände inte själf igen min röst då jag svarade: »Ja, det är det, sir.»6;6

»Om jag inte misstar mig», sade mr. Spenlow, då miss Murdstone ur sin ridikyl tog upp en bunt bref ombundna
med det allra sötaste blåa sidenband, »så äro äfven dessa af er hand, mr. Coppen-field?»

Jag tog dem ifrån henne med en känsla af djup nedslagenhet, och då min blick föll på uttryck sådana som »Min
egen, mest älskade Dora», »Min allra käraste ängel», »Du min evigt älskade», och mera i den, vägen, rodnade
jag djupt och böjde ned hufvudet.

»Nej, tack!» sade mr. Spenlow kallt, då jag mekaniskt ville lämna tillbaka brefven. »Dem skall jag inte ta ifrån



er. Miss Murdstone, var god och fortsätt!»

Efter att ett ögonblick tankfullt ha betraktat mattan, yttrade sig nu denna ljufva varelse med mycken s alf velse på
följande sätt:

»Jag måste bekänna, att jag en längre tid hyst mina misstankar mot miss Spenlow i förhållande till David
Copperfield. Jag gaf akt på miss Spenlow och David Copperfield då de sågo hvarandra första gången, b ch det
intryck jag då fick var inte angenämt. Människohjärtats fördärf är nu en gång så stort —» »Får jag anhålla»,
afbröt henne mr. Spenlow, »att ni inskränker er till fakta.»

Miss Murdstone slog ned ögonen, skakade på hufvudet liksom protesterade hon mot det olämpliga afbrottet och
återtog med bister värdighet:

»Efter jag skall inskränka mig till fakta, skall jag väl framställa dem så torrt som möjligt. Möjligen kommer mitt
tillvägagångssätt då att gillas. Jag har redan sagt, att jag sedan någon tid haft mina misstankar på miss Spenlow i
förhållande till David Copperfield. Ofta har jag sökt finna en afgörande bekräftelse på dessa misstankar men icke
lyckats. Jag har därför underlåtit att omnämna dem för miss Spenlows far», — hon gaf honom en sträng blick —
»ty jag vet hur föga benägen man i dylika fall vanligen är att ge erkännande åt den samvetsgranna
pliktuppfyllelsen.»677

Mr. Spenlow föreföll fullkomligt stukad af det manliga allvaret i miss Murdstones sätt och sökte blidka hennes
stränghet med en försonande handrörelse.

»Då jag kom tillbaka till Norwood efter den frånvaro, som orsakats af min brors giftermål», fortfor miss
Murdstone i spotsk ton, »och då miss Spenlow kom tillbaka från sitt besök hos sin vän miss Mills, inbillade jag
mig, att miss Spenlows sätt gaf mera anledning till misstanke än förut. Jag gaf därför noga akt på miss
Spenlow.»

Du kära, ömma lilla Dora, så omedveten om att du hade drakens öga på dig I

»Emellertid», återtog miss Murdstone,, »fann jag inga bevis förrän i går afton. Det förföll mig som om miss
Spenlow fått alltför många bref från sin vän miss Mills, men som miss Mills var hennes vän med hennes fars
fulla samtycke», åter en skarp pik åt mr. Spenlow, »tillkom det inte mig att blanda mig i saken. Om det nu inte
tillåtes mig att anspela på människohjärtats naturliga fördärf, så torde, ja, så måste det tillåtas mig att tala om
malplaceradt förtroende.»

Mr. Spenlow frammumlade i ångerfull ton sitt samtycke.

»I går afton efter teet», fortfor miss Murdstone,, »fick jag se hur den lilla hunden rusade omkring i salongen,
rullade sig på mattan och morrade under det att han slet i någonting. Jag sade då till miss Spenlow: 'Min söta
Dora, hvad är det hunden har i munnen? Det är bestämdt ett papper'. Miss Spenlow förde genast handen till
fickan, utstötte ett anskri och ville springa fram till hunden. Jag gensköt henne och sade: 'Min bästa Dora, ni
måste tillåta mig.'»

O, Jip, eländiga hundracka, denna olycka var alltså ditt verk!

»Miss Spenlow», fortsatte miss Murdstone, »försökte då att muta mig med kyssar, sylådor och små nipper —
men det vill jag inte uppehålla mig vid. Den lilla hunden kröp under soffan, då jag nalkades honom, och det var
mycket svårt att få fram honom6;8

med tillhjälp af eldtången. Och till och med sedan han kommit fram, behöll han brefvet i munnen. Då jag med
verklig fara att bli biten försökte taga det ifrån honom, höll han så envist fast det med tänderna att han
underkastade sig, att medelst detta dokument bli hängande i luften. Till sist fick jag det dock i min ägo. Sedan
jag läst igenom det, förevitade jag miss Spenlow, att hon nog tagit emot många sådana bref, och till sist
förmådde jag henne att lämna mig den bunt David Copperfield nu håller i sin hand.»

Här tystnade hbn, knäppte igen väskan, tillslöt munnen och såg ut som om hon möjligen kunnat brytas men aldrig



böjas.

»Ni har nu hört miss Murdstone», sade mr. Spenlow och vände sig till mig. »Tillåt mig att fråga, mr. Copperfield,
om ni har någonting att säga till svar?»

Den tafla jag hade för ögonen, framställande; mitt hjärtas skatt gråtande och snyftande hela natten — ensam,
skrämd och olycklig — och så tanken på att hon tiggt och bedt den där stenhårda kvinnan förlåta henne — att
hon förgäfves bjudit henne kyssar, sylådor och nipper — att hon varit så rysligt ledsen och detta för min skull
inverkade i sanning ofördelaktigt på den lilla värdighet jag lyckats uppkalla. Jag fruktar ,att jag ett par minuter
skälfde och darrade, fastän jag gjorde mitt bästa för att det inte skulle märkas.

»Jag har ingenting annat att säga, sir», svarade jag, »än att klandret uteslutande måste drabba mig. Dora —»

»Var god och säg miss Spenlow», inföll hennes far mycket majestätiskt.

»— lät förmå och5 öfvertala sig af mig», sädet jag, i det jag sväljde den kyligare benämningen, »till att gå in på
detta fördöljande, som jag nu bittert ångrar.» ; ; i

»Ni är mycket klandervärd», sade mr. Spenlow, som nu gick fram och tillbaka på spismattan och gaf kläm åt sina
ord med hela kroppen i stället för med679

hufvudet, på grund af styfhet i så väl halsduk som ryggrad. »Ni har gjort er skyldig till en listig och olämplig
handling, mr. Copperfield. När jag i mitt hus introducerar en gentleman, han må vara nitton eller tjugunio eller
nittio år gammal, så visar jag honom därmed mitt förtroende. Missbrukar han detta, så begår han en vanhederlig
handling, mr. Copperfield.»

»jag inser det nu, sir, det försäkrar jag», sade jag, »men jag har inte förstått det förut. Jag älskar miss Spenlow till
den grad —»

»Åh, prata inte persilja!» sade mr. Spenlow och blef röd ii ansiktet. »Säg mig inte midt i synen, att ni älskar min
dotter, mr. Copperfield.»

»Hur skulle jag kunna försvara mitt uppförande, om jag inte gjorde det?» återtog jag helt ödmjukt.

»Hur kan ni försvara det, om ni gör det ?» frågade mr. Spenlow och stannade på spiselmattan. »Har ni besinnat
er egen ålder och min dotters ålder, mr. Copperfield ? Har ni besinnat hvad det vill säga att undergräfva det
förtroende, som bör äga rum mellan min dotter och mig ? Har ni besinnat min dotters ställning i lifvet, de förslag
jag möjligen uppgjort för hennes framtid, de testamentariska förordningar jag möjligen ämnat göra för hennes
räkning? Har ni besinnat någonting alls, mr. Copperfield?»

»Mycket litet, det fruktar jag verkligen», svarade jag med all den vördnad och sorg jag kände, »men tro mig, jag
ber er, nog har jag tagit min egen världsliga ställning med i beräkningen. När jag omnämnde den för er, voro vi
redan förlofvade —»

»Jag anhåller», sade mr. Spenlow, mera lik Punch än jag någonsin sett honom, då han nu energiskt slog den ena
handen mot den andra, »att ni är så god och inte talar till mig om någon förlofning, mr. Copperfield.»

Den annars så orörliga miss Murdstone lät höra ett kort, hånfullt skratt.

»Då jag meddelade er min förändrade ställning, sir», började jag åter, begagnande ett nytt uttrycks-282

sätt i stället för det han funnit så motbjudande, »hade redan det fördöljande, hvartill jag är nog olycklig att ha
förledt miss Spenlow, tagit sin början. Sedan min ställning förändrades, har jag spänt hvarje nerv, anlitat alla
mina krafter för att förbättra den. Och jag skall säkert lyckas med tiden. Vill ni ge mig tid — hur lång tid som
helst ? Vi äro båda så unga —»

»Ja, det har ni rätt i»,, inföll mr. Spenlow och nickade på hufvudet många gånger, i det han rynkade pannan, »ni
äro båda mycket unga. Det är dårskaper alltsamjmans. Men låt det nu taga slut med dårskaperna. Tag med er de
där brefven och kasta dem på elden. Gif mig miss Spenlows bref, så skall jag kasta dem på elden, och ehuru vårt



umgänge hädanefter måste inskränka sig till Commons, så komma vi öfverens om att ej mera tala om det
förflutna. Se så, mr. Copperfield, ni är inte utan förstånd, och detta är härvidlag det enda förståndiga.»

Nej, se det kunde jag då på inga villkor vara med om. Jag had om ursäkt, men det fanns någonting som var mera
värdt att beakta än förståndet. Kärleken stod öfver all världslig hänsyn, och jag älskade Dora till afguderi, och
Dora älskade mig. Det sade jag inte precis, jag mildrade uttrycken så mycket som möjligt, men jag antydde det,
och jag stod fast därvid. Jag tror just inte att jag gjorde mig löjlig, men jag vek ej från min öfvertygelse.

»Godt, mr. Copperfield», sade mr. Spenlow. »I så fall måste jag pröfva mitt inflytande på min dotter.»

Miss Murdstone gaf genom ett expressivt ljud, ett långt andedrag, som hvarken var en suck eller en klagan men
liknade bådadera, till känna, att enligt hennes åsikt borde han ha gjort detta genast.

»Jag måste», sade mr. Spenlow, stärkt af detta stöd, »pröfva mitt inflytande på min dotter. Vägrar ni, mr.
Copperfield, att taga dessa bref?» Jag hade nämligen lagt dem på bordet.

Ja, jag sade honom, att jag hoppades han ej681

skulle tycka, att jag handlade orätt, men jag kunde omöjligt taga emot dem af miss Murdstone.

»Inte heller af mig?» frågade mr. Spenlow.

Nej, svarade jag med djupaste vördnad, inte heller af honom.

»Det är bra», sade mr. Spenlow.

Nu följde en tystnad, under hvilken jag ej rätt visste, om jag borde stanna kvar eller gå min väg. Till sist närmade
jag mig helt sakta dörren i afsikt att säga, att jag kanske handlade mest finkänsligt mot honom, om jag gick,, men
han tog själf till orda och sade med händerna i rockfickorna, där det kostade honom ej så litet besvär att få ned
dem, och med hvad jag skulle vilja kalla en afgjordt from min:

»Troligen vet ni, mr. Copperfield, att jag inte är så alldeles utblottad på jordiska ägodelar och att min dotter är
min närmaste och käraste släkting ?»

Jag skyndade att säga någonting om att jag hoppades, att det felsteg, hvartill jag låtit förleda mig till följd af min
kärleks glödande beskaffenhet, väl icke kom honom att tänka, att jag äfven var påverkad af egennytta ?

»Det är inte ur den synpunkten jag nämner saken», sade mr. Spenlow. »Det vore bättre för er själf och oss litet
hvar, om ni vore egennyttig, mr. Copperfield — jag menar om ni vore mera försiktig och mindre påverkad af
ungdomliga hugskott. Nej, det menade jag inte. Jag säger bara i ett helt annat syfte, att ni troligen vet, att jag har
litet pengar att testamentera åt mitt barn?»

Därom var jag fullt öfvertygad.

»Och med den erfarenhet ni vunnit här i Com-mons», fortfor han, »och af hvad ni dagligen sett af människornas
ofattliga och vårdslösa tillväga-gåenden i fråga om deras testamentariska dispositioner — ett af de ämnen, som
röja de sällsammaste prof på mänsklig inkonsekvens — kan ni väl knappast tänka, att icke jag skulle ha gjort
mina?»

Jag böjde på hufvudet.682

»Jag skulle icke», sade mr. Spenlow med en synbar stegring af from känslighet och långsamt skakande på
hufvudet, i det han ömsevis höjde sig på tårna och sänkte sig på hälarna, »jag skulle icke låta mina välbetänkta
åtgärder för mitt barns bästa rubbas af en ungdomlig dårskap lik denna. Ty dårskap är det — idel dumheter. Efter
en liten tid väger det inte mer än det lättaste fjun. Men det skulle kunna hända, om $nte den här enfaldiga
historien helt af-klippes, att jag i något oroligt ögonblick beslutade mig för att värna henne och omgifva henne
med skydd mot följderna af ett dåraktigt steg i fråga om äktenskap. Nu vill jag hoppas, mr. Copperfield,, att ni
inte gör det nödvändigt för mig att om ock endast för en kort stund öppna denna tillslutna sida i lifvets bok och
ändra, vore det endast för en kort stund, allvarliga mått och steg, som för länge sedan blifvit tagna.»



Det låg en stillhet, ett lugn, en solnedgångsstämning öfver honom, som riktigt rörde mig. Han var så fridfull och
resignerad — hade antagligen sina affärer så väl ställda och så systematiskt ordnade — att det inte var underligt,
om han rördes af att tänka därpå. Jag tyckte nästan att jag såg, hur tårar uppsteg© i hans ögon, framkallade af
dessa allvarliga och djupa känslor.

Men hvad kunde väl jag göra? Inte kunde jag förneka Dora och mitt eget hjärta. Då han sade, att jag fick en
vecka på mig att öfvertänka hvad han sagt, kunde jag väl inte svara, att den veckan ville jag inte ha, men inte
kunde jag väl heller undgå att veta, att intet antal veckor kunnat öfva något inflytande på en kärlek lik min.

»Under tiden skall ni rådgöra med miss Trotwood eller hvilken annan som helst, som har någon erfarenhet», sade
mr. Spenlow och satte halsduken till rätta med båda händerna. »Tag er en veckas betänketid.»

Jag gick in på det, och med ett ansikte, som uttryckte så mycken nedslagen och förtviflad stånd-683

aktighet som jag var mäktig, lämnade jag rummet. Miss Murdstones tunga ögonbryn följde mig till dörren — jag
säger ögonbryn, icke ögon, ty de förra betydde mycket mer i hennes ansikte — och hon var sig så lik som jag
mindes henne vid den här tiden på förmiddagen hemma i hvardagsrummet i Blun-derstone, att jag nästan kunnat
tro, att jag åter fått bakläxa och att hvad som tyngde på mitt sinne var den hemska gamla läroboken med sina
ovala träsnitt, hvilka för min ungdomliga fantasi tett sig som stora glasögonsglas.

Då jag kom in på kontoret och slog mig ned vid min pulpet i min afskilda vrå, satte jag händerna för ögonen, så
att jag hvarken kunde se gamle Tiffey eller någon af de andra. Jag tänkte på den omstört-sning, som så plötsligt
inträffat, och förbannade i min förbittring Jip samt greps på en gång af en sådan ångest för Dora, att det var
riktigt underligt, att jag frnte tog min hatt och som en galning rusade af till Norwood. Tanken på att de skrämde
henne och fingo henne att gråta var så förkrossande, att den kom mig att skrifva ett alldeles förryckt bref till mr.
Spenlow, hvari jag besvor honom att inte låta henne drabbas af följderna af mitt förfärliga öde. Jag bestormade
honom med böner att skona hennes milda natur — inte krossa den ömtåliga blomman — och så vidt jag minnes
uttryckte jag mig i detta bref som om jag i stället för att tala till hennes far vändt mig till en varulf eller den elaka
jätten i sagan. Detta opus förseglade jag och lade på hans skrifbord innan han kom tillbaka, och sedan han
kommit, såg jag genom den halföppna dörren* att han tog det och läste det.

Han sade ingenting om det på bela förmiddagen, men innan han gick på eftermiddagen kallade han in mig och
sade, att jag inte behöfde vara det minsta orolig för hans dotters lycka. Han hade försäkrat henne, så sade han, att
det där var bara tokerier, och något mera hade han inte att säga henne. Han trodde, att han var en öfverseende
far684

— och det var han verkligen — och för hennes skull behöfde jag inte göra mig några bekymmer.

»Om ni, mr. Copperfield, är alltför bråkig och envis», sade han, »blir det kanske nödvändigt att jag skickar henne
till utlandet igen på en tid; men jag hyser bättre tankar än så om er. Om några dagar har ni nog taget ert förnuft
till fånga. Hvad miss Murdstone beträffar», jag hade nämligen anspelat på henne i mitt bref, »så högaktar jag
henne för hennes vaksamhet och är henne tacksam, men hon är strängeligen ålagd att undvika detta ämne. Allt
hvad jag önskar, mr. Copperfield, är att det må vara glömdt. Allt hvad ni har att göra, mr. Copperfield, är att
glömma det.»

Allt! I den biljett jag skref till miss Mills citerade jag detta uttryck. Allt hvad jag hade att göra, sade jag med
dystert hån, var att glömma Dora. Det var allt, och hvad var det för en småsak! Jag besvor miss Mills att få göra
ett besök hos henne samma afton. Kunde det ej ske med mr. Mills tillåtelse och sanktion, så bad jag om ett
hemligt samtal i brygghuset, där mangeln stod. Jag underrättade henne om att mitt förstånd vacklade på sin tron
och hon, miss Mills, var den enda som kunde hindra det att bli afsatt. Jag tecknade mig hennes vansinnige D. C.,
och när jag sedan läste igenom hela kompositionen innan jag afsände den med ett stadsbud, tyckte jag verkligen,
att den var något i mr. Micawbers stil.

Emellertid skickade jag af den. På kvällen begaf jag mig till miss Mills' gata och vandrade af och, an där till dess
miss Mills* kammarjungfru i smyg förde in mig i brygghuset. Sedan insåg jag, att det var ingenting annat som



hindrade mig att gå in genom stora porten och stiga upp i salongen än miss Mills* förkärlek för det romantiska
och hemlighetsfulla.

I brygghuset rasade jag på öfligt sätt. Antagligen gick jag dit för att bete mig som en narr, och det gjorde jag
också. Miss Mills hade fått några radei från. Dora,#s om sagt henne, att allt var upptäckt, och som tillagt: »O,
snälla Julia, kom till mig, jag685

ber dig därom!» Men miss Mills, som betviflat att hennes närvaro ansågs önskvärd af de maktägande, hade icke
begifvit sig dit ännu, utan vi vandrade i mörker li Saharas öken.

Miss Mills var i besittning af en underbar svada, och hon älskade att låta den flöda. Ehuru hon blandade sina
tårar med mina, kunde jag inte undgå att märka, att hon riktigt frossade af vår sorg. Hon smekte den, om jag så
får uttrycka mig, och gjorde det mesta möjliga af den. Ett djupt svalg hade, så sade hon, öppnat sig mellan Dora
och mig, och endast kärleken kunde med sin regnbåge slå brygga däröfver. Kärleken måste lida i denna hårda
värld; så hade det alltid varit, så skulle det förblifva. Men hvad gjorde det, anmärkte miss Mills. Hjärtan, som
omspunnits af spindelns nät, måste slutligen brista, och då hade kärleken kräft ut sin hämnd.

Detta var inte någon synnerlig tröst, men miss Mills ville icke uppmuntra bedrägliga förhoppningar. Hon gjorde
mig mycket olyckligare än jag var förut, och jag kände — det sade jag henne med den djupaste tacksamhet — att
hon i sanning var min vän. Vi beslöto att hon tidigt följande morgon skulle begifva sig till Dora och söka tillfälle
att antingen genom blickar eller ord försäkra henne om min hängifvenhet och min bedröfvelse. Vi skildes åt,
öfver-väldigade af sorg, och jag tror, att miss Mills riktigt njöt.

När jag kom hem, anförtrodde jag min tant alltsammans, och trots allt hon kunde säga mig till tröst, gick jag
förtviflad till hvila. Förtviflad steg jag upp, och förtviflad gick jag ut. Det var lördag1, och jag begaf mig direkt
till Commons.

Då jag hunnit i sikte af vår kontorsdörr, förvånade det mig att se kontorsbuden stå utanför och tala med
hvarandra och några fotvandrare titta på fönstren, hvilkas luckor voro stängda. Jag påskyndade mina steg, gick
fram mellan dem, förvånades öfver deras ansiktsuttryck och var snart inne.

Bokhållarne voro där, men det fanns ingen, som686

gjorde någonting. Gamle Tiffey satt —- antagligen för första gången i sitt lif — inte på sin egen stol utan på
någon annans och hade inte hängt upp sin hatt.

»Det har var ju en förfärlig olycka, mr. Copperfield», sade han då jag steg in.

»Hvad då ?» utbrast jag. »Hvad är det som händt ?»

»Vet ni inte det ?» frågade Tiffey, och alla de andra samlades omkring mig.

»Nej», svarade jag och såg från det ena ansiktet till det andra.

»Mr. Spenlow», sade Tiffey.

»Hvad är det med honom?»

»Han är död.»

Jag trodde, att det var kontoret och inte jag som! vacklade, då en af bokhållarne fick tag i mig. De satte mig på en
stol, knöto upp min halsduk ocb| gåfvo mig litet vatten. Jag har ingen aning om hur lång tid det tog.

»Död?» sade jag.

»Han åt middag ute i går och åkte hem ensam i sin faetong», sade Tiffey. »Betjenten hade han låtit fara hem med
diligensen, som han ibland plägade —»

»Nå, vidare?»

»Och vagnen kom hem utan honom. Hästarna stannade utanför stallet. Betjänten kom ut med lykta. Ingen i



vagnen.»

»Hade de skenat ?»

»De voro inte varma», sade Tiffey och satte på sig glasögonen, »inte ifrigare än om de med vanlig fart blifvit
hemkörda. Tömmarna voro afslitna, men de hade släpat på marken. Hela huset väcktes genast upp, och tre
personer begåfvo sig utåt vägen. De funno honom en mil hemifrån.»

»Öfver en mil, mr. Tiffey», inföll ett af de yngre biträdena.

»Jaså, var det så? Jag tror ni har rätt», sade Tiffey, »öfver en mil hemifrån — inte långt från kyrkan — liggande
till hälften på vägen, till hälften på vägkanten med ansiktet nedåt. Huruvida han fått289

slag och fallit ur eller om han stigit af, då han kände att anfallet kom — eller om han ens var riktigt död då han
hittades, fastän han var fullkomligt okänslig — är det ingen som har riktigt reda på. Om han andades, talade han
åtminstone inte. Läkare tillkallades så fort som möjligt, men intet var att göra.»

Jag kan inte beskrifva den sinnesförfattning, hvari denna underrättelse försatte mig. Enhvar kan lätt fatta det
uppskakande i en sådan plötslig olyckshändelse, till då den träffade en person, med hvilken jag på sätt och vis
varit i delo, och det är inta svårt att föreställa sig tomheten i det rum, där han så nyligen vistats, där hans stol och
bord tycktes vänta honom, där hvad han skrifvit i går gjorde intryck af någonting spöklikt — den hemska
omöjligheten att skilja honom från platsen och att icke känna, då dörren öppnades, som om han själf skulle
komma in — den döfva beklämning och sysslolöshet, som rådde på kontoret och den omätliga sensationslystnad,
hvarmed vårt folk talade om olyckan, och andra personer hela dagen gingo ut och in, proppande sig med detaljer.
Men hvad jag icke kan beskrifva är den lurande svartsjuka på döden, som dvaldes i mitt hjärtas innersta gömslen.
Det kändes som skulle dess makt skjuta undan mig från den plats jag innehaft i Doras tankar. På ett knotande sätt,
som jag saknar ord för, var jag afundsjuk på hennes sorg. Det gjorde mig orolig att veta, att hon grät inför andra,
tröstades af andra. Jag hyste ett sniket, rofgirigt begär att från henne utestänga alla andra och att vid detta det
olämpligaste af alla tillfällen vara allt i allo för henne.

Öfverväldigad af denna stämning — icke uteslutande min egen, vill jag hoppas, utan erfaren äfven af andra —
begaf jag mig på aftonen samma dag till Norwood, och då jag af en af tjänstfolket underrättades om att miss
Mills var där, då jag vid dörren gjorde mina förfrågningar, förmådde jag min tant att adressera ett bref till henne,
som jag skrifvit. Jag beklagade uppriktigt mr. Spenlows död och fällde688

tårar, då jag nedskref orden. Jag besvor henne att säga Dora, i händelse Dora var i det tillstånd atrt hon kunde
höra på, att han talat till mig med mycken vänlighet och stort undseende, och att han med hennes namn ej
förbundit annat än ömhet, icke yttrat ett enda förebrående ord. Jag vet, att jag gjorde detta af själfviskhet, jag
ville, att mitt namn skulle nämnas för henne, men jag försökte tro, att det var en gärd af rättvisa ägnad den
bortgångnes minne. Möjligen trodde jag det.

Följande dag mottog min tant några rader till svar — det vill säga, utsidan var till henne, insidan till mig. Dora
var öfverväldigad af sorg, och när hennes vän frågat henne, om hon fick hälsa till mig, hade bon bara ropat som
hon alltid ropade: »O, älskade pappa, o, pappa, stackars pappa!» Men hon hade inte sagt nej, och det tydde jag
till min fördel.

Mr. Jorkins, som efter olycksfallet uppehållit sig vid Norwood, kom några dagar därefter till kontoret. Han och
Tiffey stängde in sig tillsammans en liten stund, men så öppnade Tiffey dörren och vinkade åt mig.

»Saken är den», sade mr. Jorkins, »att mr. Tiffey och jag ämnade gå igenom skrifbordet, byrålådorna och andra
förvaringsrum tillhöriga den aflidne, ty vi skulle ju försegla hans papper och, söka reda på testamentet. Något
sådant finnes nämligen ej ett spår af annorstädes. Vill ni kanske vara god och hjälpa oss ?»

Jag hade varit i ångest för att få veta något om de ekonomiska omständigheter, hvari min Dora befann sig, hvem
som skulle bli hennes förmyndare med mera, och detta torde leda därtill. Vi började genast sökandet. Mr. Jorkins
låste upp lådorna och skrifbordet, och tillsammans togo vi fram alla papperen. Firmans papper lade vi på ena



sidan, de enskilda papperen — som ej voro många — på den andra. Vi voro mycket allvarsamma, och då vi
träffade på en och annan småsak, som vi sammanställde med ho-689

nom personligen, såsom ett pitschaft, ett pennstift eller en ring, talade vi mycket sakta.

Vi hade förseglat åtskilliga packor och fortforo alltjämt med vårt dammiga, stillsamma arbete, då mr. Jorkins
sade, användande alldeles samma ord om sin förre kompanjon, som den;ne användt om honom:

»Det var mycket svårt att förmå mr. Spenlow att afvika från de vanliga hjulspåren. Ni kände honom nog. Jag är
böjd för att tro, att han inte gjort något testamente.»

»Jo, det vet jag, att han har», sade jag.

Båda afbröto de sitt arbete och sågo på mig.

»Sista gången jag såg honom», sade jag, »talade han om för mig, att han gjort sitt testamente, och att hans
angelägenheter för länge sedan voro ordnade.»

Mr. Jorkins och gamle Tiffey sågo på hvarandra och skakade på hufvudet.

»Det ser föga lofvande ut», sade Tiffey.

»Föga lofvande», upprepade mr. Jorkins.

»Ni betviflar väl inte —», började jag.

»Min bästa mr. Copperfield», sade Tiffey och lade sin hand på min arm, tillslöt båda ögonen och skakade på
hufvudet, »om ni varit i Commons så länge som jag, skulle ni veta^, att det finnes ingenting, som människorna
äro så inkonsekventa och opålitliga i som i sådant.»

»Just samma anmärkning gjorde han», svarade jag, vidhållande min tro.

»Det gör nära nog slag i saken», anmärkte Tiffey. »Min åsikt är, att intet testamente finnes.»

Detta föreföll mig högst besynnerligt, men det visade sig verkligen, att det icke fanns något testamente. Han
måtte aldrig ha tänkt på att sätta upp något sådant att döma efter hans papper, ty det fann£ ingen antydan, intet
utkast, ingen förteckning, som tydde på några testamentariska afsikter. Nästan lika mycket förvånade det mig, att
hans affärer voro i det mest oordnade skick. Jag fick höra, att det var alldeles ofantligt svårt att komma under
fund med

44. — Dickens, David C öppetfield.690

hvad han var bortskyldig, hvad han betalt eller hvad han ägde vid sitt frånfälle. Det ansågs mycket troligt, att han
under åratal icke själf varit på det klara därmed. Så småningom visade det sig, att han under den täflan med
afseende på ståt och elegans, som då rådde i Commons, depenserat långt mera än hans syssla, som ej var så
särdeles inbringande, renderade honom, och nedbringat sin enskilda förmögenhet, som kanske aldrig varit så
särdeles stor, till någonting ganska obetydligt. Möblerna jämte det på ofri grund byggda huset i Norwood gingo
på auktion, och Tiffey talade om för mig, föga anande till hvilken grad jag var intresserad i historien, att sedan
den aflidnes alla skulder blifvit betalade och hans andel i firmans osäkra fordringar afskrifna, skulle Tiffey inte
vilja ge tusen pund för hvad som blef öfver.

Detta var omkring sex veckor efter dödsfallet. Jag hade lidit marter hela tiden och frestades att bära våldsam hand
på mitt eget lif, då miss Mills fortfor att inrapportera, att min lilla förkrossade Dora inte sade annat än: »O,
stackars pappa, o, min älskade pappa!» när jag nämndes. Jag fick också veta, att hon inte hade några andra
släktingar än ett par fastrar, ogifta systrar till mr. Spenlow, som bodde i Putney, och som på många år blott någon
enda gång kommit i beröring med sin bror. Inta som skulle de någonsin varit oense, försäkrade mig miss Mills,
men då de vid Doras kristning blifvit bjudna på te i stället för middag, som de ansett sig berättigade till, hade de
skriftligen uttryckt som sin åsikt, att »det för alla parterna vore bäst», att de icke infunno sig. Och sedan hade de
gått sin egen väg, liksom deras bror gått sin.



Dessa två damer trädde nu fram ur sin tillbakadragenhet och föreslogo, att Dora skulle flytta till dem i Putney.
Dora hade då tagit dem båda i famn och gråtande utropat: »O ja, snälla fastrar, tag Julia Mills och mig och Jip
med er till Putney!» Och dit begåfvo de sig helt kort efter begrafningen.

Hur jag kunde ha tid att besöka Putney, begriper6gi

jag rakt inte, men på ett eller annat sätt ställde jag det så att jag ganska ofta dref omkring i den trakten. För att så
mycket mera noggrannt kunna fullgöra vänskapens plikter förde miss Mills dagbok, och ibland möttes vi ute på
allmänningen, och då läste hon upp utdrag ur den eller, då hon ej hade tid till detta, lånade hon mig hela
dagboken. Hur värderade jag ej dessa anteckningar, på hvilka jag här bifogar ett prof:

»Måndag. Min söta D. fortfarande mycket nedstämd. Hufvudvärk. Fäste uppmärksamheten vid hur len och fin J.
är. — D. smekte J. — De tankeförbindelser detta framkallade öppnade sorgens slussportar. Skyllde uteslutande
på förlusten. (Äro månne tårarna hjärtats daggdroppar? J. M.)

Tisdag. D. matt och nervös. Skön i sin blekhet. (Säges icke detta äfven om månen? J. M.) D., J. M. och J.
hämtade frisk luft under en åktur. J. tittade ut igenom vagnsfönstret och började skälla vildt på en gatsopare,
hvarvid ett leende gick öfver D:s ansikte. (Af så obetydliga länkar är lifvets kedja sammansatt ! J. M.)

O ns da g. D. jämförelsevis glad, Sjöng för henne ,Aftonklockan,, som särdeles passande. Verkan icke lugnande
utan tvärtom. D. blef mycket uppskakad. Fann henne sedan gråtande i sitt rum. Citerade verser angående
undertecknad och en ung gasell. Förgäfves! Anspelade också på Tålamodet, afbildadt på en grafvård. (Hvarför
på en grafvård? J. M.)

Torsdag. D. afgjordt gladare. Lugnare natt. En svag rosenfärg skönjes åter på kinden. Beslöt att nämna D. C.
Införde namnet försiktigt under promenaden. D. öfverväldigas genast, 'O, söta, kära Julia! O, jag har varit ett
styggt och olydigt barn T Smekte och tröstade. Uppdrog idealiserade utkast af D. C. vid grafvens brädd. D. åter
häftigt upprörd. 'O, hvad skall jag göra, hvad skall jag göra? O, för mig hvart som helst!1 Mycket orolig. D.
svimmade, hämtade ett glas vatten från ett värdshus. (Poetisk frändskap. Svart och hvitrutadt schack-692

bräde i skylten. Så växlar människolif vet. Tyvärr! J.M.)

Fredag. Händelserik dag. En karl med en blå påse uppträder i köket. 'Skulle hämta ett par damkängor till
kläckning!' Kokerskan svarar: 'Inte här'. Karlen envis. Kokerskan går in för att fråga, lämnande mannen ensam
med J., kommer tillbaka, han står fortfarande på sig men går slutligen. J. saknas. D. förtviflad. Polisen
underrättas. Karlen igenkännes på sin breda näsa och ben lika bropålar. Man söker på alla håll. Ingen J. — D.
gråter bittert, är alldeles otröstlig. Anspelar åter på den unga gasellen. Citatet apropå men utan följd. Mot aftonen
besök af okänd pojke. Införes i förmaket. Brednosig men inga bropålar. Säger, att han vill ha ett pund och känner
till en hund. Vägrar att förklara sig närmare, ehuru uppmanad. Pundet erlägges af D., han för kokerskan till ett
litet hus, där J. står ensam, bunden vid ett bordsben. D. öfverlycklig, dansar kring J. medan denne intar sin
aftonmåltid. Uppmuntrad af denna lyckliga förändring, nämner D. C. uppe i sof-rummet. D. börjar åter gråta och
utbrister: 'Tala inte om honom! Det är så syndigt att tänka på annat än pappa!' — tar J. i famn och snyftar sig till
sömns. (Bör icke D. C. anförtro sig åt Tidens breda vingar? J. M.)»

Miss Mills och hennes dagbok voro under denna tid min enda tröst. Att se henne, som en liten stund förut sett
Dora — att läsa initialbokstafven till Doras namn på dessa sympatiska blad — att göras mer och mer olycklig af
henne — àe där min tröst! Jag tyckte det var som om jag bott i ett korthus, som ramlat, lämnande kvar blott miss
Mills och mig bland ruinerna; jag kände det som om någon grym besvärjare dragit en trollring kring mitt hjärtas
oskuldsfulla gudinna, och som om intet annat än just de där starka vingarna, som kunna bära folk igenom så
mycket, skulle sätta mig i stånd att komma öfver den. 693

KAP. XXXIX. Wickfield & Heep.

Min tant, som efter hvad jag tror började bli riktigt bekymrad öfver min långvariga förstämning, låtsade vara
mycket angelägen att jag skulle fara till Dover för att se efter att allt gick rätt till med villan, som var uthyrd, och



träffa aftal med hyresgästen om förlängning af kontraktet. Janet hade tagit tjänst hös mrs. Strong, där jag
dagligen såg henne. Då hon, lämnade Dover, hade hon tvekat, om hon inte bort ge sista afslutningen åt den
försakelse af det manliga släktet, hvartill hon fostrats, genom att gifta sig med en lots, men hon beslöt sig för att
afstå från det vågspelet inte så mycket af grundsats, som inte mer för att hon inte tyckte om karlen.

Fastän det kostade litet strid att lämna miss Mills, fogade jag mig icke ogärna efter min tants hyckleri, ty det
skulle bereda mig tillfälle att i lugn få vara tillsammans med Agnes några timmar. Jag frågade den goda doktorn,
om han hade någonting emot att jag reste bort på tre dagar. Doktorn svarade, att den vederkvickelsen kunde jag
väl behöfva —-jag fick vara borta längre, om jag ville, men det ville jag visst inte — och så beslöt jag mig för att
begifva mig af.

Hvad Commons beträffar, hade jag inte mycket tillfälle att utmärka mig för plikttrohet där. Sanningen att säga
höllos vi icke mycket i ära af de förnämsta proctorerna utan gledo så småningom ned till en ganska tvifvelaktig
ställning. Affären hade varit medelmåttig då den ledts af mr. Jorkins fore mr. Spenlows tid, och ehuru den
uppdrifvits något genom införandet af nytt blod och genom den stat mr. Spen-694

löw förde, hvilade den dock icke på nog stark grundval att utan skakning bära ett sådant slag, som hufvud-
mannens bortgång innebar. Den tacklade af ganska betydligt. Trots sitt rykte i firman var mr. Jor-kins en maklig,
tämligen oduglig person, hvars rykte ute i världen icke gaf den något stöd. Jag blef nu hans lärjunge, och när jag
såg honom sitta där och snusa och låta affären gå vind för våg, beklagade jag mer än någonsin, att min tants
tusen pund fått eni sådan användning.

Men detta var icke det värsta. Det fanns en hel mängd påhäng, en massa utomstående personer, som, utan att
själfva vara proctorer, kringsvärmade Commons, fuskade i enklare lagfrågor och läto dem utf öras af verkliga
proctorer, som lånade dem sina namn mot en viss procent af inkomsten, och dessa proctorer voro icke heller få.
Som vårt hus nu behöfde uppdrag på hvilka villkor som helst, anslöto vi oss till jdenna aktningsvärda liga och
kastade ut lockbete till påhänget och de utomstående för att få dem att erbjuda oss sina mål. Tillstånd till
ingående af äktenskap och bevakningar af testamenten voro hvad vi alla eftersträfvade och hvad som bäst lönade
sig, och1 härvidlag var konkurrensen mycket stor. Frestare och förledare utställdes följaktligen på alla vägar,
som ledde till Commons, och de instruerades att göra allt hvad de kunde för att antasta alla sorgklädda personer
och alla herrar, som sågo litet för-lägna ut, samt locka dem till de kontor, där deras respektive principaler hade
sin affärsverksamhet. Dessa instruktioner följdes så nitiskt, att jag själf, innan jag var känd till utseendet, två
gånger knuffades in i vår förnämsta motståndares lokal. Som dessa på utkik stående herrars sins emellan stridiga
intressen voro af natur att reta upp deras känslor, förekommo stundom personliga sammanstötningar, och
Commons fick till och med bevittna den skandalen, att vår förnämsta lockfågel — som först varit i vinhandel och
sedan edsvuren mäklare — vandrade omkring med ett blått öga. Hvilken som helst af de där695

spejarne aktade i allmänhet icke for rof att artigt hjälpa en gammal sorgklädd dam ur vagnen, som död förklara
den proctor hon frågade efter och, framställande sin principal som den aflidne proctorns efter* trädare eller
representant, föra den gamla, ofta ganska upprörda damen till sin hufvudmans kontor. Många fångar tillfördes
mig på det sättet. Hvad tillståndsbevisen för ingående af äktenskap beträffar, steg konkurrensen till en sådan
höjd, att en blyg herre, som önskade sig ett sådant bevis, ej hade annat val än att öfverlämna sig åt första
förledare eller också låta dem slåss om honom och bli den starkastes rof. Ett af våra biträden, som användes till
dylik tjänst, plägade under stridens hetta sitta med hatten på, färdig att rusa ut och till afläggandet af ed inför
ecklesiastik ställföreträdare indraga hvarje offer han kunde komma öfver. Jag tror, att det där tubbningssystemet
fortgår än i dag. Sista gången jag besökte Commons, rusade en axelbred mansperson i hvit kaftan emot mig från
en dörr, hviskade: »Tillståndsbevis för äktenskap ?» i mitt öra och kunde med svårighet hindras att taga mig på
armarna och bära in mig till en proctor.

Men detta var en afvikelse. Nu beger jag mig till Dover.

Vid villan fann jag allt i bästa skick och till all lycka kunde jag bereda min tant den tillfredsställelsen att
inrapportera, att hennes hyresgäst ärft hennes afsky för åsnorna och bekrigade dem ständigt och jämt. Sedan jag



afslutat den lilla affär jag hade att göra upp där och sofvit öfver natten, begaf jag mig tidigt följande morgon
gående till Canterbury. Det var nu åter vinter, och den friska, kalla, blåsiga dagen jämte utsikten öfver de
böljande dynerna kommo mina förhoppningar att ljusna litet.

I Canterbury ströfvade jag omkring på de gamla gatorna med en stilla förnöjelse, som lugnade mitt sinne och
lättade mitt hjärta. Jag kände igen de gamla skyltarna, de gamla namnen öfver bodarna och de personer, ßom
expedierade kunderna. Det föreföll6g6

mig så länge sedan jag varit där som skolgosse, att jag fann det underligt, att staden så litet förändrats, tills jag
kbm att tänka på hur litet jag förändrats själf. Egendomligt nog tycktes det stilla inflytande, som i mitt sinne var
oskiljaktigt från Agnes, göra sig gällande till och med i den stad där hon bodde. De vördnadsbjudande
domkyrkotornen och de gamla kråkorna och kajorna, hvilkas kraxande läten isolerade dem mera än hvad
fullkomlig tystnad kunnat göra; de förfallna porthvalfven, en gång prydda med för länge sedan störtade
bildstoder, nu förvittrade och försvunna liksom de andäktiga pilgrimer, som betraktat dem, de tysta vrår, där
månghundraårig murgröna slingrade sig öfver gamla gaflar och förfallna murar, de ålderdomliga husen, de
landtliga omgifnin-garna af ängar, fruktträd och trädgårdar — allestädes och i allt fann jag samma fridfulla
atmosfär, samma lugna, tankfulla, förmildrande stämning.

Framkommen till mr. Wickfields hus fann jag i det lilla rummet i nedre våningen, där Uriah Heep brukat sitta,
mr. Micawber, som med mycken flit skötte sin penna. Han var klädd i en svart dräkt af juridisk snitt, och han
föreföll mycket väldig och imposant i den lilla kontorslokalen.

Mr. Micawber blef ofantligt glad då han fick se mig, men föreföll likväl något förvirrad. Han ville genast föra
mig till Uriah, men jag afböjde detta.

»Jag är sedan gammalt hemmastadd här», sade jag, »och hittar nog vägen uppför trappan. Hvad tycker ni om
juridiken, mr. Micawber?»

»Min bästa Copperfield», svarade han, »för den, som är i besittning af en särdeles liflig fantasi ha de juridiska
studierna det emot sig, att de äro så fulla af detaljer. Icke ens i vår affärskorrespondens», sade mr. Micawber med
en blick på några bref han skrifvit, »har själen frihet att höja sig till snågra mera sublima uttryck. Det är i alla fall
en storartad verksamhet, ett ädelt kall!»

Och så talade han om att han flyttat in i Uriah Heeps forna bostad och sade, att mrs. Micawber med697

största nöje än en gång skulle taga emot mig under sitt tak.

»Det iär en ringa boning», sade mr. Micawber, »för att citera ett min vän Heeps älsklingsuttryck, men den torde
utgöra första trappsteget till ett mera anspråksfullt husligt etablissemang.»

Jag frågade honom om han hittills ansåg sig ha skäl att vara nöjd med sin vän Heeps sätt att behandla honom.
Han reste sig genast upp för att se efter om dörren var stängd och svarade med sänkt röst:

»Min bästa Copperfield, en person, som arbetar under trycket af ekonomiska svårigheter, kommer vanligen i ett
skeft förhållande till de flesta människor. Olägenheten minskas icke, när dessa svårigheter göra det nödvändigt
att lyfta öfverenskomna honorar, innan dessa honorar strängt taget kunna anses förfallna. Det enda jag kan säga
är, att min vän Heep bemött en och annan hemställan i den vägen, som jag inte närmare vill göra reda för, på ett
sätt, som länder hans hufvud och hans hjärta till lika stor heder.»

»Jag hade inte trott, att han var så särdeles generös i penningeväg», anmärkte jag.

»Jag ber om ursäkt», sade mr. Micawber med en tvungen min, »men jag talar om min vän Heep efter den
erfarenhet jag har af honom.»

»Det gläder mig, att er erfarenhet är så fördelaktig», sade jag.

»Ni är ofantligt vänlig, min bästa Copperfield»,-sade mr. Micawber och började gnola på en melodi.



»Träffar ni ofta mr. Wickfield?» frågade jag för att komma in på ett annat ämne.

»Inte ofta», sade mr. Micawber i ringaktande ton. »Jag antar, att mr. Wickfield är en man med alldeles
förträffliga afsikter, men han är — kort sagt, han är afsigkommen.»

»Jag fruktar, att lians kompanjon söker göra honom därtill», sade jag.

»Min bästa Copperfield», sade mr. Micawber efter att litet oroligt ha flyttat sig på sin stol, »tillåt mig698

en liten anmärkning. Jag intar här en konfidentiell ställning. Jag innehar en förtroendepost. Diskuterandet af
vissa ämnen till och med med mrs. Micawber, som så länge delat mina skiftesrika öden och är en kvinna af
ovanligt klar intelligens, är enligt min uppfattning oförenligt med de skyldigheter, som åligga mig. Jag ville
därför ta mig friheten att föreslå, att vi i våra vänskapliga samtal — som jag hoppas af intet skola störas — draga
strecket där. På ena sidan om detta streck», sade mr. Micawber och gjorde saken åskådlig medelst kontorslinjalen
mot pulpeten, »ha vi allt hvad den mänskliga intelligensen förmår omfatta med ett obetydligt undantag, på andra
sidan ligger detta undantag, hvilket utgöres af herrar Wickfield & Heep jämte allt som med dem sammanhänger.
Jag hoppas, att min ungdoms ledsagare inte tar det som en förolämpning, om jag ber honom med köld öfver väga
detta förslag.»

Ehuru jag hos mr. Micawber märkte en obehaglig förändring, som antydde, att hans nya plikter klämde och
besvärade honom som en trång och illasittande röck, kände jagi, att jag ej hade någon rättighet att bli stött. Då
jag sade honom detta, kände han sig synbart lättad och tryckte min hand.

»Jag försäkrar er, Copperfield», sade mr. Micawber, »att jag är mycket intagen af miss Wickfield. Hon är en
öfverlägsen ung dam med många företräden, mycket behag och ovanliga dygder. På min ära», sade mr.
Micawber i det han upprepade gånger kysste på fingret och bugade sig på sitt allra gentilaste sätt, »jag hembär
miss Wickfield min hyllning! Hm!»

»Det var roligt att höra det åtminstone», sade jag.

»Om ni, mr. Copperfield, inte försäkrat oss den där angenäma eftermiddagen vi hade den glädjen tillbringa med
er, att D var er älsklingsbokstaf», sade mr. Micawber, »skulle jag ha tagit alldeles för afgjordt, att A var det.»

Vi ha nog alla erfarit en stundom påkommande känsla af att hvad vi säga och göra sagts och gjorts förut i en
aflägsen forntid — af att ha varit omgifna699

för mycket, mycket länge sedan af samma ansikten, föremål och förhållanden som nu — af att med visshet veta
hvad som härnäst kommer att sägas, liksom om vi plötsligt erinrat oss det. Detta hemlighetsfulla intryck har
aldrig stått så lefvande för mig som strax innan han uttalade de där orden.

Jag tog nu afsked af mr. Micawber och bad honom: framföra min hjärtliga hälsning till alla i hans hem. Då jag
lämnade honom och såg hur han satte sig på sin stol, tog pennan och makade hufvudet till rätta i spännhalsduken
för att få det i lag till skrifningen, hade jag alldeles klart för mig, att sedan han tillträdt sin nya befattning, hade
det kommit någonting emellan honom och mig, som hindrade oss att vara så öppenhjärtiga som förr och totalt
ändrade karaktären af vårt inbördes umgänge.

I den gamla prydliga salongen fanns det ingen människa, fastän vissa tecken vittnade om att mrs. Heep plägade
hålla till där. Jag tittade in i det rum, som fortfarande tillhörde Agnes, och såg henne sitta nära eldstaden och
skrifva vid en vacker, gammaldags pulpet, som var hennes egen.

H|on märkte, att någonting skymde dagern och tittade upp. Hvilken glädje att vara anledningen till )en så
strålande förändring i det själfulla ansiktet och förtemål för en sådan blick, ett sådant välkommen!

»Agnes», sade jag då vi sutto bredvid hvarandra, »jag har saknat dig mycket på sista tiden.»

»Verkligen!» sade hon. »Återigen, och det så snart!»

Jag skakade på hufvudet.



»Jag vet inte hur det är, Agnes, men jag tyckes sakna någon själsförmögenhet som jag borde äga. Under den
gamla lyckliga tiden här hade du tagit för vana att tänka för min räkning, och det föll sig så naturligt för mig att
hos dig söka råd och stöd, att jag verkligen tror, att jag försummat att söka förvärfva den.»

»Hvad jär d]et du menar?» frågade Agnes helt muntert.7oö

»Jag vet inte hvad jag skall kalla det», svarade jag. »Nog tror jag, att jag har allvar med mig och är ihärdig.»

»Ja, det är säkert», sade Agnes.

»Och nog är jag väl tålig, Agnes?» frågade jag litet tveksamt.

»Ja», svarade Agnes och skrattade, »så där tämligen.»

»Och likväl», sade jag, »känner jag mig* ofta så olycklig och missmodig, så vacklande och obeslutsam när det
gäller att sköta mig på egen hand, att jag bestämdt behöfver — hur skall jag kalla det? — ett stöd af något slag.»

»Kalla det så om du vill», sade Agnes.

»Får gå för det då!» sade jag. »Nåväl! Du kommer till London, du är det stöd jag litar till, och' genast ligger mitt
syfte och min bana klara för mig. Jag drifves bort därifrån, jag kommer hit, och genast känner jag mig som en
annan människa. De omständigheter, som vållat mig bekymmer, ha inte förändrats sedan jag kom in i det här
rummet, men under denna korta stund har jag rönt ett inflytande, som inom mig åstadkommit en stor förändring
till det bättre. Hvad är det väl? Säg mig din hemlighet, Agnes!»

Hon satt med nedböjdt hufvud och såg in i elden.

»Det är en gammal historia», sade jag. »Skratta inte åt mig, om jag säger, att det alltid varit på samma sätt i små
saker som det nu är i stora. Mina forna bekymmer voro ingenting, nu äro bekymren verkliga; men så snart jag
gått bort från min fostersyster —»

Agnes såg upp — hvad den blicken var himmelsk! — och räckte mig sin hand, som jag kysste.

»Så snart jag inte haft dig, som rådt och ledt mig i början, har jag gått vilse och råkat i alla möjliga svårigheter.
När jag ändtligen kommit till dig — som jag alltid gjort — har jag kommit till frid och lycka. Nu har jag som en
trött vandrare återvändt till hemmet och erfar en så välgörande känsla af hvila.»

Jag kände så djupt hvad jag sade, och det rörde7oi

mig så mycket, att rösten svek mig. Jag satte händerna för ansiktet och brast i tårar. Detta är sanning. Hvilka
motsägelser och inkonsekvenser som förefunnos i mitt inre som i så många andras, hur mycket som kunnat vara
annorlunda och bättre, i hvilken mån jag till min skada varit mitt hjärtat maning lohörsam, det visste jag inte. Jag
visste bara, att jag menade hvad jag sade, när jag erfor den ro och frid, som Agnes närhet skänkte mig.

Med sitt stilla systerliga sätt, sina strålande ögon, sin milda röst och med det ljufva lugn, som gjorde huset där
hon bodde till en helig fristad för mig, kom hon mig snart att öfvervinna min blödighet och att tala om för henne
hvad som händt sedan vi träffades sist.

»Och nu har jag ej något mera att tala om, Agnes», sade jag sedan jag anförtrott henne allt. »Nu sätter jag min lit
till dig.»

»Den får du inte sätta till mig, den måste du sätta till någon annan», sade Agnes med ett gladt leende.

»Till Dora?» sade jag.

»Naturligtvis.»

»Jag har inte kommit att nämna, bästa Agnes», sade jag med en viss förlägenhet, »att det är litet svårt — jag vill
visst inte säga att lita på Dora, ty hon är typen för ärlighet och sanning — men det är litet svårt — jag vet
verkligen inte hur jag skall uttrycka mig, Agnes. Hon är en skygg liten varelse, blir lätt oroad och skrämd. För en
tid sedan, innan; hennes far dog, ansåg jag det rätt att säga henne — men om du ingenting har emot det, skall jag



tala om för dig alldeles hur det var.»

Och så talade jag om för Agnes hela historien: — min fattigdomsförklaring, mitt förslag angående kokboken och
räkenskaperna och allt det öfriga.

»Ack, Trotwood!» utbrast hon leende. »Burdus som vanligt! Du kunde väl ha fattat ett allvarligt beslut att sträfva
framåt i världen utan att för den,j skull så häftigt taga itu med den skygga, ömma, oerfarna flickan. Stackars
Dora!»702

Aldrig har jag hört en röst uttrycka en så ljuf och öfverseende välvilja som Agnes', då hon afgaf det svaret. Det
var som om jag sett henne med öm beundran omfamna Dora och genom sitt beskydd ty|st förebrå mig, för att jag
i min ifver kommit det lilla hjärtat att darra. Det var som om jag sett Dora i sin tjusande konstlöshet smeka Agnes
och tacka henne och vädja till henne mot mig och ändå älska mig i all sin barnsliga oskuld.

Jag kände mig så tacksam mot Agnes och beundrade henne så mycket. Jag såg dessa båda tillsammans i ett ljust
perspektiv — ett par vänner, som passade så väl ihop och kommo hvarandras förtjänster att framträda.

»Hur tycket du då jag bör göra, Agnes ?» frågade jag efter att ha suttit och sett in i elden. »Hvad vore rättast att
göra ?»

»Jag anser», sade Agnes, »att det allra riktigaste vore att skrifva til dessa båda damer. Tycker du inte, att allt
förhemligande är nedsättande ?»

»Jo, om du tycker det», svarade jag.

»Jag är långt ifrån kompetent att bedöma sådant», svarade Agnes blygt och tveksamt, »men jag har en känsla af
— af att när du handlar hemligt och i smyg, är du inte lik dig.»

»Inte lik den öfverdrifvet goda tanke du har om mig, Agnes», sade jag.

»Inte lik ditt vanliga öppna väsen», återtog hon,1 »och vore jag som du, skulle jag skrifva till de båda damerna.
Jag skulle så tydligt och uppriktigt som möjligt göra reda för allt som inträffat, och jag skulle anhålla om
tillåtelse att ibland få göra besök i deras hem. Ung, som du är, och bemödande dig att vinna en ställning i lifvet,
tror jag det vore bäst om du sade, att du gärna underkastade dig de villkor, de funne för godt att föreskrifna dig.
Jag tycker du bör bedja dem att framför allt inte afslå din anhållan utan att ha talat med Dora, och att afhandla
saken med henne när de finna tiden lämplig. I ditt ställe skulle jag inte vara alltför ifrig», sade Agnes mildt, »och
inte komma703

med för många förslag. Jag skulle bygga på min trohet och ihärdighet — och på Dora.»

»Men, tänk Agnes, om de återigen skulle skrämma Dora genom att tala med henne», sade jag. »Och tänk om
Doria började gråta och inte ville höra talas om mig!» •

»Är det troligt?» frågade Agnes med samma ljufva undseende i sitt uttryck.

»Hon är tyvärr så lättskrämd som en liten fågel», sade jag. »Det skulle kunna hända. Eller, tänk om de båda
misserna Spenlow — äldre damer af den sorten äro litet egna ibland — inte lämpa sig för ett sådant uppdrag?»

»Vet du, Trotwood», svarade Agnes och lyfte sina milda ögon till mina, »det skulle jag inte fundera på. Jag
undrar, om inte det bästa vore att tänka efter om det är rätt, och om man finner att det är rätt, göra det.»

Jag hyste ej längre några tvifvel om saken. Med lättadt hjärta, ehuru med en djup känsla af förslagets vikt, anslog
jag hela eftermiddagen till uppsättandet af ett koncept till ifrågavarande bref, och med hänsyn till sakens
betydelse ställde Agnes sin pulpet till mitt förfogande. Först gick jag emellertid ner för att hälsa på mr. Wickfield
och Uriah Heep.

Jag fann Uriah i besittning af en ny, gipsluktandei kontorslokal, utbyggd i trädgården, och han såg obeskrifligt
simpel ut midt ibland alla dessa böcker och papper. Han tog emot mig på sitt vanliga inställsamma sätt och
låtsade som om mr. Micawber ingenting s(agt honom om min ankomst — en sak, som jag dock tog mig friheten



att betvifla. Han följde mig in i mr. Wickfields rum, som var blotta skuggan af hvad det varit förr, ty den nya
kompanjonen hade flyttat de bästa och bekvämaste möblerna in till sig. Under det att mr. Wickfield och jag
utbytte hälsningar, stod Uriah och värmde ryggen vid spisen,, strykande sig öfver hakan med sin magra, knotiga
hand.

»Ni bor väl hos oss, Trotwood, så länge ni stannar704

i Canterbury?» sade mr. Wickfield, dock icke utan en blick på Uriah, som för att bedja om hans samtycke.

»Finns det plats för mig?» frågade jag.

»Jag försäkrar er, master Copperfield — jag menar mister, men det andra faller sig så naturligt», sade Uriah, »att
jag med nöje skulle flytta ur mitt eget rum, om jag kunde vara er till tjänst.»

»Nej, för all debf, sade mr. Wickfield, »inte kommer det i fråga att besvära er. Det finns ett annat rum, det finns
ett annat rum!»

»Men jag försäkrar», sade Uriah och grinade till, »att det skulle vara mig ett sant nöje.»

För att få slut på saken sade jag, att det andra rummet skulle jag ha eller också inget; och så af-gjordes det, att jag
skulle få det andra rummet, och jag gick upp efter att ha sagt firman farväl till middagen.

Jag hade hoppats att få vara ensam med Agnes, men mrs. Heep hade bedt att få sätta sig med sin stickning
framför elden i Agnes' rum. Hon tog till förevändning, att med den vind som blåste nu, låg det bättre till för
hennes gikt än vare sig salongen eller matsalen. Ehuru jag icke skulle ha gjort mig samvete af att utsätta henne
för vindens anlopp på domkyrkans högsta tornspira, gjorde jag en dygd af nödvändigheten och hälsade vänligt på
henne.

»Jag tackar er allra ödmjukast, sir», sade mrs. Heep till svar på mina förfrågningar om hennes hälsa, »jag mår
någorlunda väl. Min hälsa är likvisst inte mycket att skryta af. Finge jag se min Uriah lycklig i eget hem, tror jag
inte jag skulle begära något mera. Hur tycker ni min Ury ser ut, sir ?»

Jag tyckte ban såg lika skurkaktig ut som vanligt, och jag svaradei, att jag inte kunde märka någon förändring.

»Tycker ni verkligen inte, att han är förändrad ?» sade mrs. Heep. »Jag ber att i all ödmjukhet få vara af annan
mening än ni i detta afseende. Märker ni inte, att han blifvit mager ?»7°5

»Inte mer än vanligt», svarade jag.

»Är det möjligt, att ni inte märker det?» sade mrs. Heep. »Men ni ser honom ju inte med en moders öga.»

Hans moders, öga var ett ondt öga för den öfriga världen, tänkte jag då det mötte mitt, om det ock blickade
kärleksfullt på honom; och jag tror verkligen, att hon och hennes son höllo mycket af hvarandra. Detta öga gled
nu från mig och fästec på Agnes.

»Märker inte ni, miss Wickfield, att det är som om han tärdes af något och tynade af ?» frågade mrs. Heep.

»Nej», svarade Agnes och fortfor med det handarbete bon höll på med. »Ni gör er onödiga bekymmer för honom.
Han mår visst mycket väl.»

Mrs. Heep drog en djup suck och började åter sticka.

Hon hvilade sig aldrig, lämnade oss icke ett ögonblick. Jag hade kommit tidigt på dagen, och ännu hade vi tre
eller fyra timmar kvar innan vi skulle äta middag. Men hon satt där och handterade sina strumpstickor lika
enformigt som timglaset låter sanden glida. Hon satt på ena sidan om spisen, jag vid pulpeten midt framför elden,
och ett litet stycke ifrån mig åt andra sidan satt Agnes. När helst jag, långsamt begrundande mitt bref, lyfte upp
ögonen och möttes af Agnes tankfulla ansikte, som då ljusnade och tillsände mig en stråle af uppmuntran i det
mest änglalika uttryck, märkte jag strax hur det onda ögat träffade mig, gick vidare till henne, återvände till mig
och sänktes förstulet mot stickningen. Hvad det var för något hon stickade vet jag inte, ty jag är inte förtrogen
med konsten, men det såg ut som ett nät,, och då hon satt där och fäktade med de där stickorna, som liknade



kinesiska matpinnar, tog hon sig vid eldskenet ut som en elak trollpacka, som visserligen ännu icke fått makt med
den strålande gudinnan midt emot henne, men som beredde sig att i sinom tid kasta sitt nät öfver henne. 45. —
Dickens, David Copperfiela.;o6

Under middagen fortfor hon att bevaka oss med samma outtröttliga ögon. Efter middagen blef det hennes sons
tur, och då mr. Wickfield, han och jag lämnades ensamma af damerna, glodde han på mig och slingrade sig, så att
jag knappt stod ut med det. I salongen satt återigen hans mor på vakt. Så länge Agnes sjöng och spelade, satt
modern vid pianot. En gång bad hon om en viss ballad, som hon påstod att hennes Ury — som satt och gäspade i
en länstol — var alldeles förtjust i; och emellanåt vände hon sig om och såg på honom, hvarefter hon berättade
för Agnes, att han var hänförd af musiken. Sällan om ens någonsin talade hon utan att nämna hans namn, och jag
fick alldeles klart för mig, att detta var den plikt, som blifvit henne ålagd.

Så fortgick det till sängdags. Åsynen af modern och sonen, hvilka som två stora läderlappar flaxade omkring i
huset och med sina afskyvärda skepnader förmörkade det, hade försatt mig i en så obehaglig sinnesstämning, att
jag hellre, trots stickning och allt, stannat kvar där nere än gått och lagt mig. Jag kunde nästan inte alls sofva.
Följande dag började stickningen och bevakningen ånyo och fortgingo hela dagen.

Jag fick inte tillfälle att tala med Agnes i tio minuter. Jag kunde bara visa henne mitt bref. Jag föreslog henne, att
vi skulle gå ut och gå, men som mrs. Heep gång på gång klagade öfver, att hon blef allt sämre och sämre, var
Agnes nog barmhärtig att stanna inne och hålla henne sällskap. Då det led mot skymningen, gick jag ut ensam,
grubblande öfver hvad jag borde göra och undrande, om det kunde vara rätt att längre undanhålla Agnes hvad
Uriah Heep sagt mig i London, ty det började åter oroa mig ganska mycket.

Jag hade inte riktigt hunnit utom staden åt Rams-gatevägen till, där det fanns en bekväm gångstig, då jag i
mörkret ropades an af någon, som kom gående efter mig. Den gängliga figuren och deri snäfva707

öfvårrocken kunde man ej gärna misstaga sig på. Jag stannade, och Uriah Heep kom fram till mig.

»Hvad var det?» frågade jag.

»Hvad ni går fort?» sade han. »Jag har tämligen långa ben, men nog har ni gifvit dem motion.»

»Hvart ämnar ni er ?» frågade jag.

»Jag följer med er, master Copperfield, om ni vill låta mig njuta af en promenad i sällskap med en gammal
bekant.» Efter att ha sagt detta med en vridning på kroppen, som kunnat tydas antingen som inställsam eller
hånfull, började han att hålla jämna steg med mig.

»Uriah», sade jag efter en stunds tystnad så höflig t jag kunde.

»Master Copperfield!» sade Uriah.

»För att säga sanningen — som jag hoppas inte skall förnärma er — gick jag ut för att få vara ensam en stund
efter det myckna sällskapandet.»

Han sneglade litet på mig, och så sade han med sitt vidrigaste grin: »Ni menar mor ?»

»Ja, visst gör jag det», svarade jag.

»Jaså, men ni vet ju, att vi ä' så ringa», sade han. »Och medvetna om vår egen ringhet, få vi lof att vara försiktiga
och se till, att vi inte bli undanknuffade af dem som inte ä' ringa. All slags list är tilllåten i kärlek, sir.»

Lyftande båda händerna till jämnhöjd med hakan, började han sakta gnugga dem och skrattade, helt lågt. Jag
tyckte, att han, så mycket som det var möjligt för en människa att göra det, liknade en lurande babian.

»Ni förstår», sade han, under det att han fortfor att på detta obehagliga sätt frottera sig och skaka på hufvudet åt
mig, »att ni, master Copperfield, är en mycket farlig rival. Det har ni alltid varit, det vet ni nog.»

»Är det för min skull ni låter bevaka miss Wick-field och gör henne till en främling i sitt eget hem?» sade
jag.708



»Ah, master Copperfield, det var hårda ord det där», svarade han.

»Omskrif min mening i hvilka ord ni vill», sade jag. »Ni känner den, Uriah, lika väl som jag känner den själf.»

»Nej, det gör jag visst inte! Ni måste sätta den i ord», sade han. »Det skulle jag visst inte våga tilltro mig.»

»Tror ni verkligen», sade jag och tvingade mig för Agnes* skull att synas lugn och sansad, »tror ni verkligen, att
jag betraktar miss Wickfield annat än som en mycket afhållen syster ?»

»Den frågan, master Copperfield», sade han, »inser ni nog att jag inte behöfver svara på. Det är möjligt, att ni
inte gör det, men, ser ni, det är också möjligt, att ni gör det.»

Aldrig har jag sett någonting så gement listigt som detta ansikte och dessa skugglösa ögon, utan minsta spår till
ögonbryn.

j»Hör då på hvad jag säger», sade jag. »För miss Wickfields skull —»

»Min Agnes!» utbrast han med en spasmodisk, kantig vridning på kroppen. »Vill ni vara så god och kalla henne
Agnes, master Copperfield ?»

»För Agnes Wickfields skull — Gud signe henne!»

»Tack för den välsignelsen, master Copperfield!» inföll han.

»Skall jag tala om något för er, som jag under andra förhållanden lika litet kunde ha tänkt att tala om för — Jack
Ket ch.»

»För hvem ?» sade Uriah och sträckte fram halsen, i det han satte handen bakom örat.

»För bödeln», svarade jag, »eller den minst sannolika af alla i världen» — ehuru sanningen nog var den, att hans
eget ansikte dragit mina tankar på nämnde person. »Jag är förlofvad med en annan ung dam. Jag hoppas detta
lugnar er.»

»Vid er själs salighet ?» sade Uriah.

Jag stod just i begrepp att harmset ge honom709

deri äskade bekräftelsen, då han fattade min hand och tryckte den.

»O, master Copperfield!» sade han. »Om ni bara nedlåtit er till att besvara mitt förtroende med ert, då jag för er
utgöt mitt hjärtas fullhet den där natten, då jag besvärade er med att sofva framför elden i ert skrifrum, skulle jag
aldrig ha misstänkt er. Som det nu är, skall jag genast med största nöje befria mor från vakten. Hvilken skada,
master Copperfield, att ni inte nedlät er till att ge mig ert förtroende! Nog vet jag, att jag gaf er rikligt tillfälle att
göra det. Men ni har aldrig varit så nedlåtande mot mig som jag kunnat önska. Jag vet, att ni aldrig tyckte så
mycket om mig som jag om er!»

Under hela detta tal kramade han min hand med sina fuktiga, kalla fingrar, medan jag gjorde alla försök jag
anständigtvis kunde att befria den. Men jag misslyckades fullkomligt. Han drog den under ärmen på sin
mullbärsfärgade öfverrock, och därtill nödd och tvungen promenerade jag arm i arm med honom.

»Skola vi vända om?» sade Uriah efter en stund och svängde om mig i riktning mot staden, på hvilken nymånens
ljus nu föll, försilfrande fönstren i fjärran.

»Innan vi låta ämnet falla, bör ni förstå», sade jag, brytande en tämligen lång tystnad, »att jag an-feer Agnes
Wickfield stå så mycket öfver e r och vara så långt skild från era syften som själfva månen däruppe.»

»Fridfull! Är hon inte det?» sade Uriah. »Jo, säkert! Bekänn nu, master Copperfield, att ni inte tyckt fullt så
mycket om mig som jag om er? Ni har nog hela tiden ansett mig alltför ringa, är det inte så ?»

»Jag är inte svag för försäkringar om ringhet och ödmjukhet», svarade jag. »I allmänhet tycker jag inte om
försäkringar.»



»Där ha vi det!» sade Uriah, som såg slapp och blygrå ut i månskenet. »Var det inte det jag visste! Men hur föga
besinnar ni, master Copperfield, att en7io

person i min ställning med rätta måste vara ödmjuk. Far och jag uppfostrades båda i en friskola för gossar, och
mor har också fått sin uppfostran vid en offentlig välgörenhetsinrättning. Där fingo vi riktigt lära oss att vara
ödmjuka — och stort annat fingo vi inte lära från morgon till kväll. Vi skulle vara ödmjuka mot den och ödmjuka
mot den, taga af mössan här, buga oss där, alltid veta vår plats och ödmjuka oss för bättre folk. Och bättre folk än
vi voro, var det godt om. Far fick medalj för att han var ödmjuk. Det fick jag med. Far blef dödgräfvare för att
han var ödmjuk. Bland herrskapen ansågs han för att vara så städad och hygglig, att de lade sig ut för honom.
'Var ödmjuk, Uriah,) sade far till mig, 'så går det dig väl i händer. Det trumfades alltid i både mig och dig i
skolan, och det tycker folk om. Var ödmjuk', sade far, 'så går det dig väl!' Och det har inte gått mig så illa heller.»

Det var första gången jag kom att tänka på att denna den falska ödmjukhetens afskyvärda jargong haft sitt
ursprung utom den Heepska familjen. Jag hade sett skörden, men aldrig tänkt på sådden.

»Redan som liten gosse», sade Uriah, »lärde jag mig inse hvad ödmjukheten åstadkom och fatta tycke för den.
Ödmjukhetens kaka smakade mig synnerligt väl. Jag lät mina kunskaper stanna på en ringa och ödmjuk punkt
och tänkte: Stopp här! När ni erbjöd mig att få lära mig latin, betackade jag mig. 'Folk tycker om att stå öfver en',
sade far min, 'håll dig nere, min gosse.' Jag är mycket ödmjuk än i dag, master Copperfield,, men litet makt har
jag fått ändå..»

Och allt detta sade han — det förstod jag då jag såg hans ansikte i månljuset — för att jag skulle veta, att han
beslutat att belöna sig genom att bruka >in makt. Jag hade aldrig betviflat hans snikenhet, hans list och
illfundighet, men nu fattade jag för första gången fullt hvilken låg, obeveklig och hämndlysten ande, som alstrats
genom detta vid tidiga år började, långvariga förtryck.7i i

Hans redogörelse för sin person hade så till vida ett angenämt resultat, som den kom honom att draga handen åt
sig för att än en gång kunna smeka sm haka. Sedan jag väl kommit loss från honom, beslöt jag att hålla mig
ledig, och vi gingo tillbaka sida vid sida, utan att säga mycket mer under vägen.

Om nu så var, att han blifvit särdeles upplifvad till följd af det meddelande jag gjort honom, eller till följd af den
återblick han kastat på det förflutna, vet jag inte. Säkert är, att han var ovanligt liflig. Vid bordet talade han mer
än vanligt, frågade sin mor, som aflöstes från vakten så fort vi kommo inom dörrarna, om hon inte tyckte, att han
började bli för gammal för att gå som ungkarl och såg en gång på Agnes på ett sätt, som gaf mig stor lust att slå
honom till marken.

När vi tre män blefvo ensamma efter middagen, blef ban än mera upprymd. Han hade druckit obetydligt om ens
något vin, och jag förmodar, att det var segerns öfvermod, som inspirerade honom, möjligen stegradt af frestelsen
att visa det i min närvaro.

Jag hade den föregående dagen märkt, att ban sökt förmå mr. Wickfield att dricka, jag hade då, riktigt tolkande
den blick Agnes gaf mig då hon gick, inskränkt mig till ett enda glas och sedan föreslagit, att vi skulle gå in till
henne. Jag hade tänkt göra så äfven i dag, men Uriah var mig för hastig i vändningarna.

»Det är sällan, sir, vi se den gäst, vi nu ha här», sade han till mr. Wickfield, som bildade en stark kontrast till
honom, där han satt vid bordets öfre ände, »och om ni inte har någonting däremot, skulle jag vilja dricka till hans
välgång i ännu några glas vin. Mr. Copperfield, jag önskar er hälsa och lycka!»

Jag var tvungen att låtsa taga den hand, han räckte mig öfver bordet, och med helt andra känslor fattade jag sedan
hans kompanjons, den brutne gentlemannens hand.

»Och nu, kompanjon», sade Uriah, »om jag får vara så djärf och kalla er så, nu tycker jag, att ni712

skall föreslå en skål för någon som hör ihop med Copperfield.»

]ag förbigår hur mr. Wickfield proponerade min tants skål, mr. Dicks, Doctors' Commons' och Uriahs, och hur



han drack två gånger för dem allesamman; jag förbigår hans medvetande om sin svaghet och de fåfänga försök
han gjorde att bekämpa den, striden mellan hans blygsel öfver Uriahs beteende och hans önskan att göra honom
till viljes, den påtagliga förtjusning, hvarmed Uriah lindade honom om sitt finger och framhöll honom till mitt
beskådande. Det gjorde mig sjuk i själen att se, och min hand vägrar att nedskrifva det.

»Och nu, kompanjon», sade Uriah till sist, »vill jag föreslå en skål, och jag anhåller ödmjukast att glasen må
fyllas till brädden, ty jag vill dricka för henne, som är den gudomligaste af sitt kön.»

Hennes far satt med sitt tomma glas i handen. Jag såg honom ställa det ifrån sig, se på porträttet hon så mycket
liknade, föra handen till pannan och sjunka tillbaka i sin länstol.

»Jag är i sanning bra ringa att föreslå hennes skål», fortfor Uriah, »men jag beundrar, jag tillber henne.»

Ingen fysisk smärta, som kunnat drabba hennes gråhårige fader, tror jag skulle förefallit mig så förfärlig som
detta själskval, hvilket gaf sig uttryck i hans sammanpressade händer.

»Agnes», sade Uriah, som antingen icke gaf akt på honum eller också inte fattade anledningen till hans rörelse,
»Agnes Wickfield är, det kan jag tryggt säga, den gudomligaste af sitt kön. Får jag vara uppriktig, då jag nu talar
till vänner ? Det är visserligen en utmärkelse, som ger anledning till stolthet, att vara hennes far, men att vara
hennes make —»

Måtte jag aldrig mera få höra ett anskri likt det, hvarmed hennes far reste sig upp från bordet !

»Hur är det fatt?» sade Uriah och blef blek som ett lärft i synen. »Jag vill hoppas, att ni inte blifvit vansinnig, mr.
Wickfield? Om jag säger, att min7x3

ärelystnad går ut på att göra er Agnes till min Agnes, så har jag väl lika mycken rätt därtill som någon annan. Ja,
jag har mer rätt därtill än någon annan.»

Jag hade slagit armarna om mr. Wickfield och besvor honom vid allt hvad heligt var, framför allt vid hans kärlek
till Agnes, att försöka lugna sig något. Han var för stunden alldeles galen — slet sig i håret, slog sig i hufvudet,
försökte stöta bort mig, ville rycka sig ifrån mig, svarade mig inte ett ord, såg på ingen, varsnade intet, sträfvade
blindvis efter någonting okändt och stirrade ut i rymden med förvridna anletsdrag. Han var förfärlig att skåda.

I osammanhängande ordalag men på det mest lidelsefulla sätt bestormade jag honom med böner att icke
öfverlämna sig åt detta vanvett, utan lyssna till mig. Jag bad honom tänka på Agnes, sammanställa mig med
Agnes, minnas hur Agnes och jag vuxit upp tillsammans, hur jag älskat och ärat henne hur hon var hans stolthet
och hans fröjd. Jag försökte, att under alla möjliga former framställa henne för hans tanke, jag förebrådde honom
till och med, att han iicke hade nog karaktärsstyrka att bespara henne kännedomen om en scen lik denna. Det är
möjligt, att mina ord hade någon verkan, möjligt också, att det våldsamma känsloutbrottet uttömt sig af sig själft.
Så småningom blef han mindre våldsam och började se på mig — först som på en främling, sedan med
igenkännande i blicken. Till sist sade han: »Jag vet det, Trotwood! Mitt älskade barn och ni! Men se på honom!»

Han pekade på Uriah, som alldeles blek stod och glodde på honom i en vrå, påtagligt besviken i sina beräkningar
och bestört tillika.

»Se på min plågoande», återtog han. »Under hans inflytande har jag steg för steg öfvergifvit rykte och anseende,
frid och ro, hus och hem.»

»Det är jag, som åt er bibehållit ert rykte och ert anseende, er frid och er ro, ert hus och ert hem», sade Uriah
buttert och häftigt, men med afsnäst min. »Var nu inte barnslig, mr. Wickfield. Om jag gått7i i

litet längre än ni varit beredd på, måtte jag väl kunna vända om igen. Det är väl ingen skada skedd.»

»Jag har alltid sökt utforska deras bevekelsegrunder, som jag haft att göra med», sade mr. Wickfield, »och jag
var öfvertygad om att jag bundit honom vid mig genom för honom fördelaktiga intressen. Men nu syns det bäst,
hurudan han är — nu syns det bäst!»



»Ni bör söka hejda honom, om ni kan, Copperfield», skrek Uriah och pekade på mig med sitt långa finger.
»Snart säger han annars någonting, märk väl, som han kommer att ångra, att han sagt, och som ni kommer att
ångra, att ni hört.»

»Jag säger hvad jag vill», skrek mr. Wickfield med för t vif lans mod. »När jag är i ert våld, kan jag lika gärna
vara i hela världens ?»

Men Uriah fortfor att varna mig. »Kom ihåg», sade han, »att om ni inte förmår honom att tiga, är ni inte hans
vän. Hvarför skulle ni inte vilja vara i hela världens våld. Jo, för att ni har en dotter. Ni och jag veta hvad vi veta,
inte sant? Det är inte vardt att väcka den björn som sofver, eller hur? Jag gör det åtminstone inte. Ser ni inte, att
jag är så ödmjuk som möjligt ? Jag erkänner, att jag gått för långt. Hvad kan ni mera begära ?»

»O, Trotwood, Trotwood!» utbrast mr. Wickfield och vred sina händer. »Hur djupt har jag inte sjunkit, sedan jag
första gången såg er här i huset! Jag var redan då i utförsbacken, men hvilken förfärlig väg har jag inte sedan
tillryggalagt. Svag eftergifvenhet har vållat mitt fall. Eftergifvenhet för minnet, eftergifvenhet för glömskan. Den
naturliga sorg jag erfor efter mitt barns mor blef till en sjukdom, den så naturliga kärleken till mitt barn blef
sjukdom äfven den. Jag har besmittat allt jag rört vid. Jag har bragt sorg och olycka öfver den jag så innerligt
älskar, det vet jag och det vet ni! Jag trodde, att det skulle gå för sig att älska en enda varelse i världen och inte
älska de öfriga; jag trodde, att det var möjligt att verkligt sörja en enda varelse, som gått från världen715

utan att taga del i alla sörjandes sorg. På så sätt ha de lärdomar mitt lif gifvit mig blifvit alldeles förvända. Jag har
rufvat öfver mitt sjuka, fega hjärta, och det har tärt på mig. Usel har jag varit i min sorg, usel i min kärlek, usel i
sättet att söka fly un-idan bådas mörkare sidor. Se, hvilken ruin jag blifvit, och hata mig, undfly mig!»

Han kastade sig i en stol och snyftade högljudt. Den våldsamma uppbrusning, han varit rof för, började sakta sig.
Uriah kom fram ur sin vrå.

»Jag vet inte hvad jag allt gjort i min slöhet», sade mr. Wickfield och sköt fram händerna som för att afvärja min
dom. »Han vet det bäst» — syftande på Uriah Heep, »ty han har alltid varit tätt invid mig och hviskat mig i örat.
Han har varit kvarnstenen, som bundits om min hals, ser ni. Ni finner honom i mitt hus, ni finner honom i min
affär. Ni hörde honom för en stund sedan själf. Hvad behöfver jag säga mer?»

»Ni behöfver inte säga så mycket, nej, inte ens hälften så mycket, ni behöfver inte säga någonting alls», anmärkte
Uriah halft trotsigt, halft inställsamt. »Ni skulle inte ha tagit så illa vid er, om inte vinet varit. Ni besinnar er nog
till i morgon, sir. Om jag sagt för mycket eller mer än jag ämnat, hvad gör det ? Jag står inte på mig.»

Dörren gick upp, och Agnes gled in utan ett spår af färg i ansiktet. Hon lade armen om sin fars hals och sade med
stadig röst: »Pappa, du är inte frisk. Följ med mig!» Han lutade sitt hufvud mot hennes axel, som om det tyngts af
svår blygsel, och gick ut ur rummet med henne. Hennes ögon mötte mina helt hastigt, men jag såg likväl, hur
mycket hon visste af hvad som passerat.

»Inte hade jag trott, att han skulle ta så förskräckligt illa vid sig, master Copperfield», sade Uriah. »Men det gör
detsamma. Vi bli nog vänner igen i morgon. Det är bäst för honom, och i min ringhet är jag så mån om hans
bästa.»

Jag bevärdigade honom icke med något svar, utan;i6

gick upp till det tysta rum, där Agnes så ofta suttit bredvid mig, då jag läst öfver mina läxor. Ingen hördes af,
förrän sent på natten. Jag tog en bok och försökte läsa. Jag hörde klockorna slå tolf och läste än utan att veta hvad
jag läste, då Agnes rörde vid min arm.

»Du reser visst tidigt i morgon, Trotwood», sade hon. »Låt oss ta afsked af hvarandra nu!»

Hon hade gråtit, men nu var hennes ansikte lugnt och vackert.

»Gud välsigne dig!» sade hon och räckte mig handen.

»Dyra Agnes», sade jag. »Jag förstår, att du ber mig inte tala om hvad som passerat i afton — men är det intet att



göra?»

»Jag har Gud att lita till», svarade hon.

»Kan j a g ingenting göra — jag, som kommer till dig med mina obetydliga sorger ?»

»Och gör mina så mycket lättare», svarade hon. »Nej, kära Trotwood,^d^t kan du inte.»

»Älskade Agnes», sade jag, »det kan synas förmätet af mig, som är så fattig på allt som du är rik på — godhet,
beslutsamhet, alla möjliga ädla egenskaper — att i något afseende betvifla din klokhet eller vilja leda dig; men du
vet hur mycket jag håller af dig och hur mycket jag har dig att tacka för. Du uppoffrar dig väl aldrig af
missförstådd pliktkänsla, Agnes ?»

Hon blef för ett ögonblick mera upprörd än jag någonsin sett henne, drog handen åt sig och tog ett steg
baklänges.

»Säg endast, Agnes,, att det icke kan falla dig in! Du, som är mig kärare än någon syster, betänk hvilken
ovärderlig gåfva, som ligger i ett hjärta likt ditt, en kärlek lik din!»

Länge, länge efteråt såg jag det där ansiktet för mig med dess snabba uttryck af — icke undran, icke anklagelse,
icke sorg. Länge, länge efteråt såg jag det uttrycket vika liksom nu för det vackra leende, hvarmed hon
förklarade, att för egen räkning var717

bon ej orolig själf och behöfde jag ej vara det — och så kallade hon mig broder och gick!

Det var ännu mörkt, då jag på morgonen steg upp på diligensen vid värdshusets port. Det var just i
dagbräckningen vi skulle begifva oss af, och bäst jag satt där och tänkte på henne, stack Uriahs hufvud, under
denna blandning af dag och natt, fram bredvid åkdonet.

»Copperfield», sade han med sin kraxande hviskning och höll sig fast vid diligenstakets räcke, »jag trodde det
skulle glädja er att höra innan ni reste, att allt är godt och väl emellan oss. Jag har redan varit inne hos honom,
och allt är åter utjämnadt. Ser ni, fastän jag är så ringa, kan jag vara honom till gagn, och han inser sitt eget bästa
så snart han inte är öfverlastad. Hvad han ändå är för en treflig karl, master Copperfield.»

Jag tillät mig att säga honom, att jag tyckte det var roligt, att han bedt om ursäkt.

»Det gjorde jag så gärna!» sade Uriah. »När man är ödmjuk, är det väl inte svårt att be om ursäkt. Hör nu, master
Copperfield, har ni någonsin plockat ett päron innan det var moget ?»

»Det har jag förmodligen gjort», svarade jag.

»Jag gjorde det i går kväll», sade Uriah, »men det mognar nog. Det behöfver bara ses om. Jag kan vänta!»

Efter ett ömt farväl steg hän ned, då kusken intog sin plats. Det är inte omöjligt, att han verkligen tuggade på
något för att skydda sig mot den råa morgonluften, men jag tyckte, att han gjorde rörelser med munnen, som om
han tänkt sig päronet redan moget och smackat med läpparna åt det. 7i8

KAP. XL. Vandraren.

Den aftonen hade vi vid Buckingham Street ett mycket allvarligt samtal om de husliga förhållanden jag skildrat i
det föregående kapitlet. Min tant var mycket intresserad af dem och promenerade efteråt i öfver två timmar med
korslagda armar fram och tillbaka i rummet. Hvar gång någonting riktigt djupt grep henne, tog hon sig alltid en
sådan där grundlig motion, och sinnesrörelsens styrka kunde vanligen mätas efter kroppsrörelsens längd. Denna
gången var hon till den grad uppskakad, att hon fann det nödigt att öppna sängkammardörren och skaffa sig en
sträcka, som omfattade hela den lilla lokalens storlek från vägg till vägg; och under det att mr. Dick och jag helt
stillsamt sutto vid brasan, gick hon af och an i jämn takt med en perpendikels regelbundenhet.

Sedan min tant och jag blifvit ensamma och mr. Dick gått hem och lagt sig, satt jag mig att skrifva det beramade
brefvet till de båda gamla damerna. Hon hade då tröttnat på att gå och satt sig framför elden med klänningen
uppvikt som vanligt. Men i stället att som vanligt sitta och hålla glaset mot knäet, lät hon det nu stå orördt på



spishyllan, och med vänstra armbågen stödd mot högra armen och hakan hvilande mot vänstra handen,
betraktade hon mig tankfullt. Så ofta jag lyfte ögonen från det jag hade för mig, mötte jag hennes blick. »Jag är
inte det allra minsta ond», försäkrade hon mig då med en nick, »men jag är orolig och ledsen.»

Jag hade haft så brådtom, att jag ej förrän sedan hon gått och lagt sig märkte, att hon låtit sin »natt-7J9

mixtur», som hon kallade den„ stå orörd kvar på spishyllan. Hon kom till dörren, nästan än mera kärleksfull i sitt
sätt än vanligt, då jag knackade, på för att underrätta henne om min upptäckt, men hon tsade bara: »Jag har inte
lust att dricka den i kväll, Trot», skakade på hufvudet och gick in igen.

H|on läste följande morgon mitt bref till de båda gamla damerna och gillade det. Jag lade det på posten och
kunde ej göra mera vid saken än vänta på svar. Jag gick fortfarande i denna väntan, då jag en snöig afton
lämnade doktorns och styrde kosan hemåt.

(Det hade varit en bister dag, och en skarp nordost hade blåst rätt länge. Vinden hade aftagit mot aftonen, och så
hade det börjat snöa. Snön föll tungt och jämnt, det minns jag, i stora flingor. Ljudet af hjul och steg var så
dämpadt, som om gatorna varit beströdda med ett tjockt lager af fjäder.

Kortaste vägen hem, som jag naturligtvis valde en afton som denna, gick genom St. Martins gränd. Den kyrka,
som ger gränden sitt namn, hade på den tiden icke ett så fritt läge som nu; det fanns ingen öppen plan framför
den, och gränden slingrade sig ned till Strand. Då jag gick förbi trappan till kyrkporten, såg jag vid hörnet ett
kvinnoansikte. Kvinnan gaf mig en blick, gick tvärt öfver den smala gränden och försvann. Jag hade sett det där
ansiktet förr — hvar visste jag inte, men jag kände igen det. Det knöt sig någon idéförbindelse därvid, som genast
kom mitt hjärta att klappa; men jag hade haft annat i tankarna, då jag fick se det, och jag var förvirrad.

På de till kyrkan ledande trappstegen syntes en mans lutande gestalt. Han hade i den rena snön ställt ifrån sig en
börda för att ordna den. Jag såg det där kvinnoansiktet och honom samtidigt, och jag tror inte, att min
öfverraskning kommit mig att stanna; i alla händelser steg han upp, då jag gick vidare, och han närmade sig mig.
Jag stod ansikte mot ansikte med mr. Peggotty.

Då kom jag ihåg hvem kvinnan var. Del var720

Martha, som Em'ly gifvit pengarna åt den där aftonen i köket. Martha Endell, vid hvars sida han icke för alla
skatter på sjöbottnen velat se sin älskade systerdotter — det hade Ham sagt mig.

Vi skakade hjärtligt hand med hvarandra. I början kunde ingen af oss säga ett ord.

»Master Davy», sade han till sist och kramade hårdt min hand, »det gör godt i hjärtat att se er, sir. Väl mött, väl
mött!»

»Väl mött, gamle vän!» sade jag.

»Jag funderade litet på att gå och ta reda på er i kväll, sir», sade han, »men som jag visste, att er tant bodde
tillsammans med er — för jag har varit nere i Yarmouth, ser ni — så var jag rädd, att det skulle vara för sent. Jag
skulle i stället ha kommit tidigt på morgonen, innan jag gick härifrån.»

»Redan?» sade jag.

»Ja», svarade han och runkade tåligt på hufvudet, »jag ger mig af i morgon.»

»Hvart ämnade ni er nu?» frågade jag.

»Jo», sade han och skakade snön ur sitt långa hår, »jag skulle väl ta in någonstans.»

På den tiden fanns det, nästan midt för den plats där vi stodo, en sidoport, som ledde till stallgården på Gyllene
Korset, det där värdshuset, som för mig blifvit så minnesvärdt i sammanhang med hans olycka. Jag pekade på
porten, stack min arm genom hans, och vi gingo ditöfver. Två eller tre skänkrum hade dörr åt stallgården. Jag
tittade in i ett af dem, och då jag fann det tomt och såg, att en präktig brasa brann på spisen, förde jag honom dit.

Då jag såg honom vid ljusskenet, märkte jag ej endast att hans hår blifvit långt och tofvigt, utan äfven att hans



ansikte blifvit brunbrändt af solen. Han hade blifvit gråare, fårorna i ansiktet och pannan hade fördjupats, och
hela hans utseende vittnade om att han ströfvat och vandrat omkring i alla väder; rnen han såg mycket stark ut,
lik en man som stödes af en fast föresats och som af intet kan förtröttas. Han skakade snön från sin hatt och sina
kläder och721

strök den ur ansiktet, under det att jag gjord? dessa iakttagelser. Då han satt sig ned midt emot mig vid ett bord
med ryggen åt dörren vi stigit in igenom, räckte han åter ut sin grofva hand och kramade hårdt min.

»Nu skall jag tala om för er, master Davy», sade han, »hvar jag varit och hvad vi hört. Jag har varit långt borta,
och vi ha hört ganska litet, men jag skall tala om det för er.»

Jag ringde och sade till om någonting varmt att dricka. Han ville inte ha någonting starkare än öl, och ;under det
att det togs in och värmdes på elden, satt han och tänkte. Det låg ett vackert och kraftigt allvar i hans ansikte,
som jag ej vågade störa.

»När hon var barn», sade han och lyfte upp hufvudet kort efter sedan vi blifvit ensamma, »brukade hon ofta tala
med mig om hafvet och om de kuster där hafvet var mörkblått och låg och glindrade och glänste i solskenet.
Ibland trodde jag, att det var fJör att hennes far drunknat, som hon tänkte så mycket på det. Jag vet inte, ser ni,
men det kan ju hända, att hon trodde eller hoppades, att han drifvit bort till de landen, där rosorna alltid blomma
och där det är ljust och varmt.»

fcSådant kunna nog barn föreställa sig», sade jag.

»Då hon — försvann», sade mr. Peggotty, »kände jag på mig, att han skulle föra henne till de där landen. Jag
kände på mig, att han berättat henne underbara sagor om dem och sagt, att där skulle hon bli en fin dam, och att
det var genom sådana historier han först lockat henne att lyssna till honom. Då vi sedan varit hos hans mor, var
jagi alldeles säker på att jag hade rätt. Jag for öfver Kanalen till Frankrike och kom i land där som fallen från
skyarna.»

Jag såg dörren röra sig, såg hur snön smög sig in genom springan. Jag såg dörren röra sig litet mer, en hand
sticka in för att hålla den öppen.

»Jag sökte upp en engelsk herreman bland myndigheterna», sade mr. Peggotty, »och talade om för honom, att jag
var ute för att söka efter min syster-
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dotter. Han gaf mig de papper som behöfdes, för att jag skulle komma fram — jag vet inte riktigt hur de kallas —
och han erbjöd mig till och med pengar, men jag tackade och sade, att sådana behöfde jag inte. Jag tackade
honom så hjärtligt för allt hvad han gjort för mig. 'Jag har skrifvit i förväg om er', sade han till mig, 'och jag skall
tala till många, som fara den vägen och många, som bo långt härifrån, ska känna igen er, när ni kommer
vandrande ensam.' Jag sade honom så godt jag kunde, hur tacksam jag var, och så gick jag min väg genom
Frankrike.»

»Ensam och till fots?» sade jag.

»För det mesta ensam», svarade han, »ibland for jag på kärror med folk, som skulle till torget, ibland i bakskjuts
i tomma vagnar. Många mil vandrade jag fram på dagen, ofta i sällskap med någon fattig soldat, som skulle gå
och hälsa på hos sina vänner. Inte kunde jag tala till honom, inte heller han till mig», sade mr. Peggotty, »men vi
hade ändå godt sällskap af hvarandra på de dammiga vägarna.»

Det kunde jag höra på hans vänliga ton nu.

»Så fort jag kom till en stad», fortfor han, »tog jag reda på värdshuset och väntade ute på gården tills någon kom,
som förstod engelska;, och nästan alltid var det någon som gjorde det. Då berättade jag, att jag var ute och sökte
min systerdotter, och de talade om för mig hvad det var för herrskaper, som voro i huset, och jag stod och tittade
efter, om någon som var lik henne gick in eller ut. Men då jag inte såg till Em'ly, gick jag vidare. Så småningom



märkte jag, då jag kom till någon ny by, att de kände till mig bland de fattiga. De bådo mig ta plats vid
stugudörrarna, bjödo mig både mat och dryck och anvisade mig hvar jag kunde få sofva. Och kvinnor, som haft
döttrar vid Em'lys ålder, ha ofta stått och väntat på mig vid vår Frälsares kors utanför byn för att göra mig
liknande tjänster. Somliga hade haft döttrar som dött. Gud allena vet, hur goda de mödrarna varit mot mig.»723

Det var Martha, som öppnat dörren. Jag såg hennes tärda, lyssnande ansikte alldeles tydligt. Jag var bara rädd för
att han skulle vända sig om och få se henne, äfven han.

»Ofta brukade de sätta sina barn — särskildt sina små flickor — på mitt knä», sade mr. Peggotty, »och mången
gång hade man kunnat få se mig i skymningen sitta vid deras dörrar och leka med barnen, som om de varit min
älsklings. O, min älskling!»

Öfverväldigad af häftig sorg, började han snyfta högt. Jag lade min darrande hand på den hand han fört till sitt
ansikte. »Tack skall ni ha, sir», sade han, »men låtsa inte om mig.»

Det dröjde ej länge förrän han tog bort handen, stack den innanför kavajen och fortsatte sin berättelse.

»Ofta följde de mig ett stycke på väg — en mil eller par — då morgonen kom; och när vi skildes och jag sade:
'Jag är er så tacksam! Gud välsigne er!' tycktes ide alltid förstå mig och svarade vänligt. Till sist bom jag till
hafvet. För en sjöman, som jag, var det inte svårt att göra skäl för sig på ett fartyg och komma öfver till Italien.
Då jag kommit dit, började jag vandra som förut. Människorna voro lika goda mot mig där, och jag hade nog gått
från stad till stad, om jag inte fått höra, att hon blifvit sedd borta bland de schweiziska bergen. Någon som kände
hans betjänt hade sett dem där, alla tre, och talade om för mig, hur de reste och hvar de voro. Och jag, master
Davy|, jag vandrade natt och dag för att komma till de bergen. Men hur långt jag än gick, tycktes bergen vika
undan för mig. Jag kom dock fram till dem, och jag gick öfver dem. Då jag kom nära det ställe de beskrifvit för
mig, började jag fråga mig: 'Hvad skall jag göra, när jag får se henne?'»

Kvinnan med det lyssnande ansiktet, stod ännu,, obekymrad om köld och snö, vid dörren och tiggde och bad mig
medelst sina knäppta händer att icke drifva bort henne.

»Jag tviflade aldrig på henne», sade mr. Peggotty,724

»inte det allra minsta. Låt henne bara se mitt ansikte — låt henne bara höra min röst — låt mig bara stå tyst
framför henne och leda hennes tankar på hemmet hon flytt från, barnet hon varit, och om hon också blifvit en
kunglig prinsessa, skulle hon ha fallit till mina fötter! Se, det visste jag! Många gånger hade jag under sömnen
hört henne ropa: 'MorbrorV och falla ner som död framför mig. Mången gång hade jag i sömnen lyft upp henne
och hviskat till henne: 'Em?ly, min älskade, jag har kommit för att ge dg förlåteilse och ta dig hem med mig!'»

Han gjorde ett uppehåll, skakade på hufvudet, drog en suck och fortfor:

»H a n betydde nu ingenting för mig, Em'ly var allt. Jag köpte en enkel bondflickdräkt, som hon skulle få sätta på
sig, och jag visste, att sedan jag väl funnit henne, skulle hon gå bredvid mig på de steniga vägarna, gå hvart jag
ville och aldrig, aldrig lämna mig mer. Att kläda på henne den dräkten och kasta bort den hon burit förut — att
åter stödja henne med min arm och vandra mot hemmet — att ibland stanna på vägen och hela hennes sargade
fötter, hennes än mera sargade hjärta — var det enda jag tänkte på. Jag tror inte ens jag gifvit honom en blick.
Men, master Davy, det fick inte ske — inte än. Jag kom för sent, och de hade rest. Hvart, kunde jag inte få veta.
Några sade åt ett håll, andra åt ett annat. Jag reste hit, och jag reste dit, jag fann ingen Em'ly och så reste jag
hem.»

»När kom ni hem ?» frågade jag.

»Det är väl fyra da'r se'n», sade mr. Peggotty. »Jag fick syn på den gamla båten, se'n det blifvit mörkt, och ljuset
lyste ut genom fönstret. När jag kbm fram och tittade in genom rutan, såg jag den trogna varelsen mrs.
Gummidge sitta där ensam framför elden, som vi kommit öfverens om. Jag ropade: 'Bli inte rädd! Det är Daniel!'
och så gick jag in. Aldrig hade jag trott, att den gamla båten skulle kunna synas mig så främmande!»



Ur någon inre bröstficka tog han nu mycket var-327

samt och försiktigt fram en liten pappersbunt, innehållande två eller tre bref, som han lade på bordet.

»Det första af de här kom», sade han och letade ut ett bland de öfriga, »innan jag varit borta en vecka. Det
innehöll en femtiopundsedel i ett bref-pappersark, adresseradt till mig och instucket under dörren, sedan det
blifvit mörkt. Hon hade sökt förställa sin stil, men nog kände jag igen den alltid.»

Han vek åter tåligt och omsorgsfullt ihop sedeln i alldeles samma form som förut och lade den å sido.

»Det Jxär kom till mrs. Gummidge», sade han och öppnade ett annat kuvert, »för två eller tre månader sen.» Efter
att ha betraktat det några ögonblick, räckte han det till mig och sade helt sakta: »Var sä god och läs det, sir.»

Jag läste som följer:

hur skall ni känna det, när ni ser denna skrift och vet, alt den kommer från min syndiga hand! Men försök, försök
— inte för min skull utan för morbrors godhets skull att låta ert hjärta vekna mot mig, bara en liten, liten stund.
Försök, o, jag ber er därom, att ha litet miskund med en stackars olycklig flicka och skrifva på en papperslapp
och säga mig om han är irisk och hvad han sade om mig, innan ni upphörde att nånsin nämna mig i er krets —
och om det ibland om kvallarna vid den tid, då jag brukade komma hem, ser ut som om han tänkte på den som
han en gång älskade så ömt. O, mitt hjärta vill brista när jag tänker på det. Jag faller på knä för er och tigger och
ber er att inte döma mig så hårdt som jag förtjänar — som jag-så väl, så väl zet, att jag förtjänar — utan vara så
snäll och god och skrifva litet om honom och skicka mig det. Ni behöfver inte kalla mig 'lilla , inte heller det
namn jag vanärat. men o, låt beveka er af min ångest och ha så pass mycket barmhärtighet med mig, att ni
skrifver ett ord till mig om morbror, som jag aldrig, aldrig mer här i världen får skåda med mina ögon l

Om så är, ni kära vän, att ert hjärta är hårdt726

mot mig — och det med"-rätta — så ber jag er att innan ni afslår min stackars bon tala med honom, som jag mest
felat mot —- honom, hvars hustru jag skulle blifvit l Skulle han vara så medlidsam och säga, att ni gärna fick
skrifva något till mig — och det tror jag honom om, ifall ni bara frågar honom, ty han har alltid varit så god och
så förlåtande — så säg honom då, men inte annars, att när jag hör vinden blåsa om nätterna, är det som om clen
vredgats öfver mig sedan den sett honom och morbror, och som om den ginge upp till Gud för att vittna mot mig.
Säg honom, att om jag skulle dö i morgon dag — och vore jag bara beredd, så ville jag det så gärna l — så skulle
jag med mina sista ord välsigna honom och morbror, och med mitt sista andetag be oni ett lyckligt hem åt honom
h

Äfven detta bref innehöll litet pengar — fem pund — (orörda liksom den föregående summan, och han vek ihop
dem på samma sätt. De noggrannaste anvisningar bifogades med afseende på svarets adress, och ehuru de
förrådde, att det skulle gå genom många händer och gjorde det svårt att komma till några slutsatser med afseende
på platsen där hon var gömd, syntes det icke osannolikt, att hon afsändt brefvet från den punkt, där man påstod
sig ha sett henne.

»Och hvad fick hon för svar?» frågade jag mr. Peggotty.

»Jo», sade han, »som mrs. Gummidge inte just är så lärd, så var Ham vänlig och satte upp svaret, som hon sedan
skref af. De sade henne, att jag gått att söka henne och talade om för henne mina sista ord.»

»Är det där också ett bref?» frågade jag och pekade på det tredje.

»Det är pengar, sir», sade mr. Peggotty och vek upp det litet. »Tio pund, som ni ser. Och inuti står det: 'Från en
trogen vän', alldeles som i det första. Men det första låg instucket under dörren, då däremot det här kom på
posten i förrgår. Jag ämnar söka henne efter poststämpeln.»

Han visade mig den. Den bar namnet på enstad vid öfre Rhen. Han hade i Yarmouth träffat på några utländska
köpmän, som kände till landet, och de hade ritat upp en karta åt honom, som han mycket väl förstod. Han lade
den mellan oss på borde|t och med hakan stödd mot ena handen, utpekade han sin kurs med den andra.



Jag frågade honom, hur det stod till med Ham. Han skakade på hufvudet.

»Han arbetar», sade han, »så duktigt som en människa kan göra. Hans namn är så ansedt där i trakten som någon
mans i hela världen kan vara. Alla ä* färdiga att hjälpa honom, förstår ni, och han är färdig att hjälpa alla. Ingen
har nånsin hört honom klaga. Men, oss emellan sagt, har min syster den tron, att det tagit honom mycket djupt.»

»Stackars karl», sade jag, »det tror jag nog!»

»Han är inte det minsta rädd om lifvet, master Davy», sade mr. Peggotty i en högtidligt hviskande ton, »det är
som om det ingenting vore värdt. Behöfs det en karl till hårdt arbete i hårdt väder, genast är han framme. Är det
fråga om en svår plikt i förening med lifsfara, så erbjuder han sig först af alla kamraterna. Och ändå är han mild
och foglig som ett barn. Det finns inte ett barn i Yarmouth, som inte känner honom.»

Han plockade tankfullt ihop brefven och glättade ut dem med handen, knöt ihop den lilla bunten och gfömde den
ömt vid sitt bröst igen. Ansiktet vid dörren hade försvunnit. Än såg jag snön yra in, men någon människa fanns
där icke.

»Så där ja!» sade han och drog till sig påsen. »Efter jag nu träffat er i kväll, master Davy — och det har gjort mig
riktigt godt — ger jag mig af i god tid i morgon bittida. Ni har sett hvad jag har här», han lade handen mot det
ställe där brefbunten låg, »och min enda oro är nu|, att någonting skulle kunna hända mig, innan jag fått ge
tillbaka de där pengarna. Om jag skulle dö, och de komme bort eller blefve stulna eller använda på något sätt,
och728

han inte finge veta annat än att jag tagit emot dem, tror jag inte jag skulle kunna stanna kvar i den andra världen.
Jag tror jag komme tillbaka.»

Han reste sig upp, och det gjorde äfven jag; vi tryckte åter hvarandras händer, innan vi gingo ut.

»Jag skulle gå tiotusen mil», sade han, »jag skulle gå tills jag föll ned död, bara för att få lägga de där pengarna
för honom. Gör jag det en gång och finner min Em'ly, så är jag nöjd. Finner jag henne inte, torde hon med tiden
få höra, att hennes älskande morbror ej upphörde att söka henne förrän han upphörde att lefva, och känner jag
henne rätt, drar kanske det henne hem till sist.»

Då vi kommo ut i den kalla natten, såg jag den ensliga gestalten skynda framåt i närheten. Jag fann någon
förevändning att gå åt annat håll och uppehöll samtalet med honom tills den försvunnit.

Han talade om ett härbärge vid Dovervägen, där ban visste, att han kunde få ett snyggt och enkelt rum för natten.
Jag följde honom öfver Westminster Bridge, och vi skildes åt på Surreystranden. Det föreföll mig som om allt
varit så stilla af vördnad för honom, då han återtog sin ensamma vandring genom snön.

Jag vände åter till värdshusets bakgård och såg mig om efter kvinnan, hvars ansikte gjort ett så starkt intryck på
mig. Men hon var inte där. Snön hade utplånat våra fotspår; mina egna, nyss lämnade, voro de enda synliga, och
till och med de började försvinna i det starka snöfallet, då jag blickade tillbaka. 729

KAP. XLI.

Doras fastrar.

Till sist kom det svar från de båda gamla damerna. De sände mr. Copperfield sin hälsning och meddelade honom,
att de tagit hans bref i noga öfvervägande »med fäst afseende vid båda parternas lycka» — ett uttryck som något
oroade mig, dels för att det påminde om hvad de sagt, då misshälligheter* med brodern uppstått, dels för att jag
alltid märkty att konventionella fraser äro ett slags fyrverkeripjäser,, som lätt uppsläppas och som kunna antaga
former och färger, som deras ursprungliga utseende alls icke låter förmoda. Misserna Spenlow tillade, att de an*
höllo att slippa »genom korrespondensens förmedling» uttala sin mening i det ämne mr. Copperfield bragt å
bane. Skulle däremot mr. Copperfield vilja göra dem äran af ett besök på utsatt dag — om han så fann för godt,
åtföljd af någon förtrogen vän — skulle de med nöje afhandla saken med honom.

Denna biljett besvarade mr. Copperfield genast i de artigaste ordalag. Han skulle ha äran att vid utsatt tid infinna



sig hos misserna Spenlow, enligt deras vänliga förslag åtföljd af sin vän, mr. Thomas Traddles af Inner Temple.
Sedan mr. Copperfield afsändt denna skrifvelse, föll han i ett tillstånd af stark nervspänning, som räckte tills den
bestämda dagen kom.

Min oro var så mycket större, som jag under denna betydelsefulla kris icke hade miss Mills' ovärderliga tjänster
att tillgå. Mr. Mills, som alltid tog sig för både ett och annat för att förtreta mig — åtminstone inbillade jag mig
det, och det kunde komma på ett ut — hade nu rågat måttet af sina förseelser332

genom att belt plötsligt få det infallet att resa till Indien. Hvarför skulle han resa till Indien, om inte för att
förarga mig? Visserligen hade han föga att skaffa med någon annan del af världen och däremot mycket med
denna, ty han dref handel på Indien — en verksamhet som jag förband med gyllene väfnader och elefanttänder
—, hade varit i Calcutta i sin ungdom och hade nu för afsikt att slå sig ned där som firmans representant på
platsen. Men hvad betydde det för mig! För honom betydde det emellertid så mycket, att han beslutat att resa till
Indien och taga Julia med sig. Och Julia for till landet för att taga afsked af sina släktingar, och hela huset
öfverklistrades med plakat, som tillkännagåfvo, att det var att hyra eller köpa och att möbler och husgeråd,
mangel och allt kunde få öfvertagas efter skedd värdering. Alltså ännu en jordbäfning, för hvilken jag råkat ut
innan jag hunnit Hämta mig från den nyss timade.

Jag var i en svår tvekan om hur jag skulle kläda mig den viktiga dagen, ty jag stred mellan min önskan att visa
mig till min fördel och min rädsla att sätta på mig någonting, som i misserna Spenlows ögon kunde nedsätta min
strängt praktiska karaktär. Jag försökte att finna en lycklig medelväg mellan dessa båda ytterligheter; min tant
gillade resultatet, och då Traddles •och jag gingo utför trappan, kastade mr. Dick en af sina skor efter oss till
lycka på färden.

Hur förträfflig än Traddles var, och hur varmt jag än höll af honom, kunde jag vid detta örntåliga tillfälle dock
icke låta bli att önska, att han icke tagit för vana att borsta sitt hår rätt i vädret. Det gaf honom ett förvånadt
utseende — jag skulle nästan vilja säga en dammborstlik prägel — som jag hemligt befarade skulle kunna bli
ödesdiger för oss.

Jag tog mig friheten att nämna det till Traddles, då vi voro på väg till Putney, och jag sade, att om han ville vara
god och stryka ner det litet, så —

»Min bästa Copperfield», sade Traddles i det han tog af sig hatten och sköt håret åt alla möjliga håll,»det skulle
jag göra med allra största nöje, men det går inte.» ; I di;

»Går det inte att få ner det ?» frågade jag.

»Nej,» sade Traddles, »det låter inte öfvertala sig. Om jag hängde halfcentnertyngder i det ända tills vi kommo
fram till Putney, skulle det resa sig igen, det första tyngderna toges bort. Du kan inte tro,, Copperfield, så envist
mitt hår är. Jag ser ju ut som en igelkott.»

Detta var onekligen en liten missräkning, men hans godlynthet förnekade sig då aldrig. Jag sade honom hur högt
jag skattade den och tillade, att håret måtte ha tagit all motspänstighet ur hans karaktär, ty själf hade han ingen.

»Du skall se», sade Traddles och skrattade, »att mitt olyckliga hår gjort mig mycket omak. Min farbrors hustru
kunde inte tåla det. Det gjorde henne alldeles förtviflad, och jag hade också mycket ondt af det, då jag först blef
kär i Sofi. Det gjorde mig mycket men.»

»Tyckte hon illa om det ?»

»Visst inte hon», förklarade Traddles, »men hennes äldsta syster — Skönheten, du vet — måtte ha gjort narr af
det. Sanningen är den, att alla systrarna skratta åt det.»

»Trefligt!» sade jag.

»Ja», svarade Traddles helt oskyldigt, »vi ha riktigt roligt åt det. De påstå, att Sofi har en lock af det i sin pulpet,
och hon måste förvara locken; i en bok med spännen, för att den skall ligga stilla. Vi skämta om det.»



»Apropå, min bästa Traddles», sade jag, »torde jag ha åtskilligt att lära af din erfarenhet. Friade du först hos
familjen, innan du blef förlofvad med den unga flicka du nyss talade om? Förekom det något som var likt — till
exempel det som förestår oss i dag?»

»Hvad mig beträffar», svarade Traddles, öfver hvars ansikte en tankfull skugga glidit, »så var det förenadt med
ganska mycket ledsamheter. Sofi var732

nämligen till så mycket gagn i familjen, att ingen af dem alla kunde förlika sig med den tanken, att hon någonsin
skulle gifta sig. De hade sinsemellan gjort upp, att hon alltid skulle förbli ogift och kallade henne gamla ungmön.
Då jag med den största försiktighet upptog ämnet med mrs. Crewler —»

»Är det modern ?» frågade jag.

»Ja visst», sade Traddles — »fadern är den ärevördige Horace Crewler — då jag med den största försiktighet
upptog ämnet med modern, blef följden den, att hon utstötte ett anskri och förlorade medvetandet. Det dröjde
flera månader, innan jag åter kunde nämna saken.»

»Men du gjorde det ändå till sist ?» sade jag.

»Nej, det var nog den ärevördige, som gjorde det», sade Traddles. »Han är en förträfflig man, exem-plarisk i alla
afseenden, och han lät henne förstå, att hon som kristen borde förlika sig med denna uppoffring — synnerligast
som den var så oviss — och inte hysa några fientliga känslor mot mig. Hvad mig själf angår, så försäkrar jag dig,
Copperfield, att jag gent emot familjen kände mig som en riktig roffågel.»

»Jag hoppas, att systrarna togo parti för dig, Traddles ?»

»Det vill jag just inte säga, att de gjorde», svaradd han. »Sedan vi förmått mrs. Crewler att förlika sig med det,
måste vi tala om hur det förhöll sig för Sara. Du minns kanske att jag nämnde Sara? Det är hon, som skadat
ryggraden.»

»Ja, det gör jag visst.»

»Hon knöt båda händerna», sade Traddles och betraktade mig med bedröfvad min, »tillslöt ögonen* blef blygrå i
ansiktet och stel i hela kroppen. På två hela dagar förtärde hon ingenting annat än rostadt bröd och litet vatten,
som teskedtals fick hällas i henne.»

»En så odräglig flicka, Traddles», anmärkte jag.

»Nej, förlåt mig, Copperfield!» sade Traddles. »Hon är en förtjusande flicka, men hon är så känslig. Det733

äro de verkligen allesammans. Sofi talade sedan om för mig, att inga ord kunna beskrifva, hvilka själfförebrå-
elser hon erfor, under det att hon hjälpte och skötte om Sara. Jag kan tänka mig det, Copperfield, då jag dömer
efter mina egna känslor, som liknade en brottslings. Sedan Sara hämtat sig, återstod det oss att underrätta de
öfriga åtta, och det framkallade diverse verkningar, alla af den mest gripande natur. De två små, som Sofi har
hand om, ha först på sista tiden upphört att afsky mig.»

»Men nu ha de väl ändå alla satt sig in i saken, vill jag hoppas?» sade jag.

»Åh ja, på det hela taget kan det nog sägas, att de alla underkastat sig den», sade Traddles litet tveksamt.
»Sanningen är den, att vi undvika ämnet, och mina ovissa utsikter och små omständigheter lända dem ju till
mycken tröst. Nog blir det mycken bedröfvelse, när vi en gång gifta oss. Det blir säkert mera likt en begrafning
än ett bröllop. Och de komma nog att hata mig, för att jag tar henne ifrån dem.»

Hans ärliga ansikte, då han såg på mig med en tragi-komisk skakning på hufvudet, gör mera intryck på mig i
minnet än det gjorde i verkligheten, ty jag var då i ett sådant tillstånd af bäfvan och förvirring, att jag inte kunde
fixera min uppmärksamhet på någonting. Då vi närmade oss det hus, där misserna Spenlow bodde, var jag så
ängslig, så väl för mitt utseende som för min själsnärvaro, att Traddles föreslog ett lindrigt stimulerande medel
under form af ett glas öl. Sedan jag intagit detta på ett värdshus i närheten, ledsagade han mina vacklande* steg



till misserna Spenlows port.

Då tjänstflickan kom och öppnade, hade jag en dunkel förnimmelse af att vara under observation och att på något
sätt trefva mig fram genom en hall, där det hängde en barometer, till ett litet trefligt fö|rmak på nedre botten med
utsikt åt en liten välskött trädgård. Jag tyckte också, att jag satte mig i en soffa och såg Traddles' hår, nu befriadt
från hatten, flyga upp som en trollgubbe ur en dosa, då locket734

tages af. Jag tyckte jag hörde, hur en gammaldags klocka på spishyllan pickade, och jag försökte få den i takt
med mitt hjärtas slag, men det lyckades inte. Jag tyckte också, att jag såg mig om efter några tecken, tydande på
Dora,, men upptäckte inga, äfven att Jip skällde någonstädes i fjärran, men genast nedtystades af någon. Till sist
stod jag där, nära att knuffa Traddles in i spisen, och bockade mig under Iden största förvirring för två små torra
äldre damer, klädda i svart och förande tanken på en i trämassa eller bark framställd reproduktion af salig mr.
Spenlow.

»Var god och sitt ned», sade den ena af de små damerna.

Sedan jag upphört att trampa Traddles på fötterna och satt mig på någonting som icke var en katt — först hade
jag slagit mig ned på en sådan — återfick jag min syn så pass, att jag märkte, att mr. Spenlow säkerligen varit
den yngste af syskonen, att skillnaden i ålder mellan systrarna väl belöpte sig till sex eller åtta år, och att den
yngre tycktes vara den, som Is kulle leda konferensen, ty hon hade mitt bref i handen — hva,d det föreföll mig
välbekant på samma gång som underligt! — och såg på det genom en lornjett. De voro lika klädda, men den ena
systern bar sin dräkt något ungdomligare än den andra och hade visst något slags garnering eller halskrås eller
brosch eller armband eller annat krimskrams, som gaf henne ett prydligare utseende. Båda höllo de sig mycket
raka och voro mycket precisa, stillsamma och lugna. Den syster, som ej höll mitt bref i handen, hade armarna
korslagda öfver bröstet och hvilande mot hvarandra, som på en afgudabild.

»Mr. Copperfield, om jag ej misstar mig?» sade systern med brefvet och vände sig till Traddles.

Det var en hemsk början. Traddles fick lof att ge till känna, att jag var mr. Copperfield och jag fick lof att göra
anspråk på min personlighet, de fingo lof att frigöra sig från den förutfattade meningen, att Traddles var mr.
Copperfield, och vi försattes samt735

och synnerligen i en obehaglig ställning, som icke förbättrades af att vi alla tydligt hörde Jip skälla till två gånger
och bli nedtystad,

»Mr. Copperfield!» sade systern med brefvet.

Jag förmodar, att jag bugade mig — någonting var det jag gjorde — och jag var idel öra, då den andra systern
föll in med följande ord:

»Min syster Lavinia, som är förtrogen med saker af denna natur, har åtagit sig att utveckla hvad vi anse mest
ägnadt att befordra båda parternas lycka.»

Jag upptäckte sedan, att miss Lavinia var en auktoritet i hjärteangelägenheter på grund af att det fordom funnits
en viss mr. Pidger, som spelade fem-poängs whist och troddes ha varit förälskad i henne. För min del tror jag, att
detta blott var ett löst antagande och att mr. Pidger varit fullkomligt oskyldig till dessa känslor, åt hvilka han,
efter hvad jag sedan fick höra, aldrig gifvit något slags uttryck. Både miss Lavinia och miss Clarissa hade
emellertid fått för sig, att han skulle ha förklarat sin ömma låga, om han icke i sin ungdom — vid omkring sextio
år — drabbats af en förtidig död till följd af att han först förtärt mera spirituösa än han tålt och sedan gått till
öfverdrift, då han sökt bot i att kolka i sig Bathvatten. De misstänkte nog innerst, att han dött af hemlig kärlek,
ehuru jag måste erkänna, att det i huset fanns ett oljefärgsporträtt af honom med en purpurröd näsa, som troligen
aldrig tärts af någon hemlig sorg.

»Vi vilja inte», sade miss Lavinia, »inlåta oss på denna saks förhistoria. Den är utplånad till följd af vår bror
Francis* död.»



»Vi hade inte», sade miss Clarissa, »haft för vana att idka något flitigt umgänge med vår bror Francis, men någon
split eller verklig oenighet existerade inte oss emellan. Francis gick sin egen väg, vi gingo vår. Vi ansågo det
befrämja båda parternas lycka, att det skulle vara så, och så blef det så.»

Båda systrarna lutade sig litet framåt då de talade, skakade på hufvudet sedan de slutat och sutto kapp-736

raka, när de tego. Miss Clarissa rörde aldrig armarna. Ibland spelade hbn på dem med fingrarna — antagligen
menuetter och marscher — men hon flyttade dem aldrig.

»Vår brorsdotters ställning eller förmodade ställning är mycket förändrad genom vår bror Francis' död», sade
miss Lavinia, »och därför anse vi vår brors åsikter angående hennes ställning som förändrade, äfven de. Vi ha
ingen anledning att betvifla, att ni, mr. Copperfield^, är en ung herre i besittning af goda egenskaper och en
redbar karaktär, ej heller att ni hyser tillgifvenhet, och detta en ganska varm tillgifvenhet, för vår brorsdotter.»

Jag svarade som vanligt, då tillfälle därtill bjöd sig, att aldrig någon älskat någon annan så som jag älskade Dora.
Traddles biträdde min försäkran med ett bekräftande mummel.

Miss Lavinia stod i begrepp att svara någonting, då miss Clarissa, som ständigt tycktes behärskad af <en önskan
att åberopa sin bror, åter inföll:

»Om Doras mamma», sade hon, »då hon gifte sig med vår bror Francis, genast sagt, att det icke fanns rum för
hans familj vid middagsbordet, hade det v|arit bättre för alla parternas lycka.»

»Syster Clarissa», sade miss Lavinia, »den saken torde vi inte behöfva dryfta nu.»

»Syster Lavinia», sade miss Clarissa, »den hör till ä]mnet. Jag vill alls icke blanda mig i den gren af ämnet, som
endast du är kompetent att afhandla, men med afseende på den här grenen har jag både rösträtt och åsikt. Det
hade varit bättre för alla parternas lycka, om Doras mamma, då hon gifte sig med vår bror Francis, helt öppet
sagt:, hvad hon hade för afsikter. Vi hade då vetat, hvad vi kunnat vänta oss. Vi skulle då ha sagt: 'Bjud oss för
all del inte vid något tillfälle', och all möjlighet till missförstånd hade därmed varit undanröjd.»

Sedan miss Clarissa skakat på hufvudet, tog miss Lavinia åter till orda, i det hon som förut ögnade igenom
brefvet. Båda hade de/ i förbigående sagt,737

små klara, runda, tindrande ögon, lika fågelögon. I det hela påminde de mycket om fåglar. De hade nämligen
någonting tvärt, lifligt, oförmodadt i sina rörelser och ett kort, prydligt sätt att putsa sig, som förde tanken på
kanariefåglar.

Som jag sagt, tog miss Lavinia nu till orda.

»Ni anhåller om min syster Clarissas och min till-låtelse, mr. Copperfield, att få umgås här i egenskap af vår
brorsdotters erkände friare.»

»Om vår bror Francis», utbrast miss Clarissa igen, om man kan använda ordet utbrista om någonting så lugnt,
»önskade omgifva sig med en oförmedlad Doctors' Commons-atmosfär, hvad rättighet eller önskan hade väl vi
att sätta oss däremot? För visso ingen. Det har alltid varit fjärran från oss att vilja tvinga oss på någon människa.
Men hvarför inte säga ifrån? Vår bror Francis och hans hustru fingo alltför gärna ha sitt umgänge för sig. Min
syster Lavinia och jag kunna också mycket väl ha vårt för oss. Jag hoppas vi inte haft svårt att välja det.»

Som dessa ord tycktes ställda till både Traddles och mig, mumlade både Traddles och jag några ord till svar.
Hvad Traddles sade, hördes inte alls. Jag anmärkte visst, att det var i hög grad hedrande för alla parterna, och
hvad jag menade med det, har jag inte en aning om.

»Syster Lavinia», sade miss Clarissa sedan hon på detta sätt lättat sitt sinne, »nu kan du fortsätta min vän.»

Miss Lavinia fortsatte.

»Mr. Copperfield», sade hon, »min syster Clarissa och jag ha med den allra största omsorg öfvervägt detta bref,
och vi ha inte sysselsatt oss med det utan att till sist visa det för vår brorsdotter och afhandla innehållet med



henne. Vi betvifla ingalunda, att ni anser er tycka särdeles mycket om henne.»

»Anser, säger ni, madame!» inföll jag alldeles hänryckt. »O!»

Men då nu miss Clarissa gaf mig en liten skärp

47. — Dickens, David Copperfield.738

kanariefågelblick, som antydde, att jag ej borde afbryta oraklet, bad jag om ursäkt.

»Kärlek», sade miss Lavinia och uppmanade med blicken sin syster att instämma, hvilket hon sedan ganska
riktigt gjorde, med en blick för hvar sats, »mogen kärlek, hyllning, hängifvenhet finner icke så lätt uttryck. Dess
röst är låg. Den är blyg och tillbakadragen, den ligger i bakhåll, väntar och förbidar. Sådan är den mogna frukten.
Stundom glider ett helt lif bort, under det att den fortfar att mogna i skuggan.»

Naturligtvis begrep jag inte då, att detta var en anspelning på den aflidne Pidgers förmodade erfarenhet, men af
det allvar, hvarmed miss Clarissa nickade på hufvudet, kunde jag förstå, att mycken vikt fästes vid dessa ord.

»De lätta böjelser — jag kallar dem lätta i jämförelse med dessa känslor — som unga människor hysa», fortfor
miss Lavinia, »äro som stoft jämfördt med klippor. På grund af den svårighet det ligger i att pröfva, huruvida
dessa böjelser ha något bestående värde, någon verklig grund|, är det som min syster Clarissa och jag ej rätt vetat
hur vi borde handla, mr. Copperfild och mr. —»

»Traddles», upplyste min vän, ty hennes blick hvilade på honom.

»Ursäkta mig! Af Inner Temple, var det inte så ?» sade miss Clarissa och såg återigen på mitt bref.

»Alldeles riktigt», sade Traddles och rodnade ganska starkt.

Ehuru jag icke än fått någon direkt uppmuntran, tyckte jag m;ig dock se hos de båda små systrarna,, särdeles hos
Lavinia, en innerlig förnöjelse med detta nya och fruktbara ämne för husligt intresse, en föresats att göra så
mycket af det som möjligt, en fallenhet att omhulda det, hvilket för mig innebar en klar !och kraftig stråle af
hopp. Jag tyckte mig märka, att det skulle bereda miss Lavinia mycken tillfredsställelse att vaka öfver ett par
unga älskande, så-dlana som Dora och jag, och att miss Clarissa skulle739

erfara föga mindre tillfredsställelse af att se henne öfvervaka oss och1 att falla in med sin speciella gren af ämnet,
närhelst lusten därtill blef henne för stark. Detta gaf mig mod att på det lifligaste försäkra, att jag älskade Dora
högre än jag själf kunde säga eller någlon annan tro, att alla mina vänner visste, hur jag älskade henne, att min
tant, Agnes, Traddles, hvarenda en som kände mig visste hur jag älskade henne och1 hur stadgad min kärlek
gjort mig. Jag vädjade till Traddles med afseende på det sista. Och Traddles flammade upp, som om det gällt en
viktig parlamentsdebatt, och uttalade sig riktigt nobelt, i det han bekräftade hvad jag sagt i tydliga ordalag och på
ett enkelt, förståndigt och praktiskt sätt, som påtagligen gjorde ett fördelaktigt intryck.

»Jag talar, om jag dristar uttrycka mig så», sade " Traddles, »som en den där icke saknar erfarenhetj i dylika ting.
Jag är nämligen själf förlofvad med en ung flicka, som har nio syskon och bor nere i Devonshire, och hittills ha vi
just inga utsikter till att förlofningen skall öfvergå till giftermål.»

»Ni torde då, mr. Traddles», sade miss Lavinia, påtagligen med nyväckt intresse för honom, »kunna intyga
sanningen af det jag sagt om den kärlek, som är blyg och tillbakadragen som väntar och förbidar ?»

»Fullkomligt, madame», sade Traddles.

Miss Clarissa såg på miss Lavinia och skakade mycket allvarsamt på hufvudet. Miss Lavinia gaf sin syster en
betydelsefull blick och höjde en liten suck.

»Tag min luktflaska, syster Lavinia», sade miss Clarissa.

Miss Lavinia vederkvickte sig med att lukta några gånger på den aromatiska vinättikan, under det att Traddles
och jag med mycket deltagande sågo på. Och så fortsatte hon med svag röst:



»Min syster och jag, mr. Traddles, ha varit mycket tvtek|samma (om huru vi böra ställa oss till det tycke eller
inbillade tycke, som existerar mellan ett par så Synnerligt unga personer som er vän mr. Copperfield och "vår
brorsdotter.»342

»Vår bror Francis' barn», anmärkte miss Clarissa. »Om Vår bror Francis' hustru under lifstiden — ehuru hjon
naturligtvis hade rätt att göra som hon behagade — mien om hon under lifstiden funnit för godt att inbjuda
släkten till sitt middagsbord, skulle vi i innevarande stund bättre ha känt vår brorsdotter. Syster Lavinia,
fortsätt!»

Miss Lavinia vände mitt bref så att hon fick öf-verskriften åt sig och granskade genom lornjetten (några
anteckningar hon gjort på den delen däraf.

»Det synes oss klokt, mr. Traddles», sade hon, »att underkasta dessa känslor profvet af vår egen iakttagelse. För
närvarande veta vi ingenting om dem och1 äro icke i det läge, att vi kunna bedöma hur pass verkliga de äro. Vi
äro följaktligen benägna att så till vida gå in på mr. Copperfields förslag, att vi tillåta hans besök här i huset.»

»Aldrig, mina goda damer», utbrast jag, befriad från mina farhågors tunga börda, »aldrig skall jag glömma er
godhet!»

»Men», fortfor miss Lavinia, »helst ville vi, mr. Traddles, att dessa besök tills vidare ansågos gälla lofes. Vi
måste vakta oss för att erkänna någon afgjord förlofning mellan mr. Copperfield och vår brorsdotter, förrän vi
kommit i tillfälle —»

»Förrän d u kommit i tillfälle, syster Lavinia», sade miss Clarissa.

»Får rgå för idet», medgaf miss Lavinia med en suck), »förrän jag kommit i tillfälle att observera dem.»

»Copperfield», sade Traddles och vände sig till mig, »jag är säker på att du inser, att ingenting kunde vara mera
förnuftigt och välbetänkt.»

»Ingenting!» utbrast jag. »Det inser jag fullkomligt.»

»I detta sakernas läge», sade miss Lavinia, åter rådfrågande sina anteckningar, »och endast tillåtande hans besök
under detta villkor, måste vi af fordra mr. Copperfield ett bestämdt löfte, afgifvet på hans hedersord, att intet
meddelande af något slag får utan vår kännedom äga rum mellan honom och vår brors-343

dotter. Att intet förslag får uppgöras med afseende på vår brorsdotter, utan att det först underställts oss —»

»Dig, syster Lavinia», inflickade miss Clarissa.

»Får gå för det, Clarissa», sadejniss Lavinia helt undergifvet — »utan att det först underställts mig — och vunnit
vårt bifall. Vi måste göra detta till ett uttryckligt och oryggligt villkor, som under inga omständigheter får brytas.
Vi önskade, att mr. Copperfield i idag skulle åtföljas af någon vän och förtrogen»,, sade miss Lavinia med en
böjning på hufvudet åt Traddles, som bugade sig, »på det att ingen missuppfattning härvidlag skulle bli möjlig.
Om mr. Copperfield eller om ni, mr. Traddles skulle på minsta sätt tveka att afgifva detta löfte, erbjuder jag er
betänketid.»

I ett tillstånd af hänförelse och ifver utbrast jag, att inte ett ögonblicks betänketid behöfdes. Jag afgaf det begärda
löftet på det mest lidelsefulla sätt, ropade till Traddles att vara mitt vittne och förklarade, att jag skulle vara den
allra värsta skurk,1 om jag någonsin i minsta mån af vek därifrån.

»Håll!» sade miss Lavinia och lyfte upp handen. »Innan vi hade det nöjet att ta emot er, mina herrar, kommo vi
öfverens om att lämna er ensamma på en kvarts timme att öfverlägga om saken. Tillåt oss att draga oss tillbaka.»

Det var förgäfves jag försäkrade, att ingen öfverläggning behöfdes. De stodo fast vid sin föresats och lämnade
oss ensamma den bestämda tiden. Det var med mycken värdighet dessa små fågellika varelser trippade ut,
lämnande mig att mottaga Traddles' lyckönskningar och känna det som om jag blifvit förflyttad till
lycksalighetens regioner. I samma minut kvarten utlupit, kommo de tillbaka med oförminskad värdighet. Då de



gått, hade deras klänningar frasat, så att det lät som om de varit förfärdigade af höstens löf, toch då de kommo
tillbaka frasade de på samma sätt.742 i "i

Jag förpliktade mig än en gång att iakttaga de föreskrifna villkoren.

»Syster Clarissa», sade miss Lavinia, »hvad som nu återstår, tillkommer dig att framföra.»

Miss Clarissa frigjorde nu för första gången sina armar, tog antec|fciingarna och såg på dem.

»Det vore oss ett nöje», sade miss Clarissa, »att |se mr. Copperfield hos oss till middagen hvarje sön-jdag, så
v,ida det faller sig lägligt för honom. Vi äta klockan tre.»

Jag bugade mig.

»Under veckans lopp», sade miss Clarissa, »vore det oss ett nöje att se mr. Copperfield på te. Vi dricka te
klockan half sju.»

Jag bugade mig återigen.

»Två gånger i veckan», sade miss Clarissa. »I regeln icke mer.»

Återigen bugade jag mig.

»Miss Trotwood», sade miss Clarissa, »som nämnes i mr. Copperfields bref, kommer kanske att göra oss besök.
När umgänget bidrager till alla parternas lycka, mjottaga och besvara vi gärna besök. Då det däremot för alla
parterna är bättre, att intet umgänge jäjger rum — som fallet var i förhållande till vår bror Francis och hans hus
— är det någonting helt annat.»

Jag förklarade, att min tant skulle känna sig förtjust och stolt att få göra deras bekantskap, ehuru (jalg erkänner,
att jag inte var så alldeles säker på att de skulle komma att draga jämnt. Sedan nu alla punkter voro afhandlade,
uttryckte jag min erkänsla i de varmaste ordalag, och efter att först ha fattat miss Clarissas, sedan miss Lavinias
hand, tryckte jag dem. i tur och ordning till mina läppar.

Miss Lavinia steg sedan upp, och sedan hon bedt mr. Traddles om ursäkt, för att vi lämnade honom en toiinut,
uppmanade hon mig att följa henne. Jag lydde, darrande i hela kroppen, och fördes in i ett annat rum. Där fann
jag min egen älskling, som (stod bakom en dörr med tummarna för öronen och tøet -siäta lilla ansiktet vändt åt
väggen, och Jip, som743

var nedstoppad i tallriksvärmaren med en handduk bunden om hufvudet.

O, hvad hon var vacker i sin svarta klänning;, fastän hon snyftade och grät i början och ville stå kvar bakom
dörren! Hur förtjusta voro vi inte i hvarandra, tdå hon till sist kom framj, och i hvilket lycksalighetstillstånd
befann jag mig inte, då vi togo upp Jip ur tallriksvärmaren och återgåfvo honom åt ljuset, och han nös af alla
krafter, och vi tre voro återförenade 1

»Min jäiiskade Dora! Nu i sanning min förævigt!»

»Säg inte så!» bad Dora. »Säg inte så!»

»Är du då inte min för evigt ?»

»Åh jo, visst är jag det!» sade Dora. »Men jag är så rädd.»

»Rädd, min egen älskling?»

»Ja, jag tydker inte om honom. Hvarför går han inte ?»

»Hvem, mitt hj,ärta?»

»Din vän», sade Dora. »Han har väl inte med det här att göra. En sådan dumbom han måtte vara.»

»Min älskade!» — Jag har aldrig sett någonting så förtrollande som hennes barnsliga sätt ! —»Han är den största
hedersman i världen!»



»Ja, men vi behöfva inte några stora hedersmän Kär!» sade Dora litet misslynt.

»Min söta Dora», sade jag), »honom blir du snart mycket bekant med, och du kommer att tycka mycket om
honom. Och snart kommer min tant hit. Och henne kommer du också att tycka mycket om, när du lär känna
henne.»

»Nej, var snäll och för inte hit henne!» sade Dora i det hon knäppte ihiop händerna och gaf mig en liten
förskrämd kyss. »Gör inte det! Jag vet, att hon är en gammal stygg gumma, som ställer till ledsamheter öfverallt!
Låt henne inte bomma hit, Doady!» hvilket var en omskrifning af David.

Det tjänade till intet att göra Dora föreställningar. Jag skrattade följaktligen och beundrade henne och vax mycket
förälskad och mycket lycklig; och hon744

visade mig Jips nya konst att stå på bakbenen i en vrå — hvilket han gjorde ett halft ögonblick, hvarefter han
damp ned — och jag vet inte hur länge jag stannat kvar därinne, glömsk af Traddles, om inte miss Lavinia
kommit och hämtat mig därifrån. Miss Lavinia höll mycket af Dora — hon sade mig att Dora var precis lik
henne, sådan hon varit vid den åldern, men då hade hon allt blifvit mycket förändrad — och hon behandlade
Dora alldeles som om Dora varit en leksak. Jagi ville öfvertala Dora att komma och hälsa på Traddles, men då
jag föreslog det, sprang hon upp på sitt rum och stängde in sig där. Jag gick följaktligen till Traddles utan henne,
och då han och jag följdes åt därifrån tyckte jag, att jag sväfvade i luften.

»Det kunde väl inte ha aflupit bättre», sade Traddles, »och de där gamla damerna äro verkligen bra älskvärda.
Det skulle inte förvåna mig, Copperfield, om du blef gift flera år före mig.»

»Spelar din Sofi något instrument, Traddles ?» frågade jag i mitt hjärtas stolthet.

»Hon spelar piano så pass mycket, att hon undervisar sina små systrar», sade Traddles.

»Sjunger hon då?» frågade jag.

»Ja, hon sjunger folkvisor ibland för att muntra upp de andra, då de äro nedslagna», sade Traddles. »Hon har inte
lärt att sjunga.»

»Sjunger hon inte till gitarr.»

»Nej, visst inte», sade Traddles.

»Målar hon då?»

»Nej, inte alls», sade Traddles.

Jag lofvade Traddles, att han skulle få höra Dora sjunga, och att han skulle få se några af hennes
blomstermålningar. Han sade, att det ville han bra gärna,, och så gingo vi hem arm i arm, vid bästa lynne och
högst förnöjda. Jag uppmanade honom att tala om Sofi på vägen, och det gjorde han med en kärleksfull tillit till
henne, som jag; mycket beundrade. Med en ganska betydlig inre tillfredsställelse jämförde jag henne inom mig
med Dora, men tillstod öppet för mig745

själf, att hion var en förträfflig flicka af den sort, som bä3t passade Traddles.

Min tant fick naturligtvis genast del af konferensens lyckliga utgång och om allt som blifvit sagt och gjort under
det att den varade. Hon var lycklig då hon såg mig så lycklig och lofvade, att med det snaraste göra visit hios
Doras fastrar. Men hon vandrade den kvällen så länge fram och tillbaka i våra rum, under det att jag satt och
skref till Agnes, att jag började tro, att hon skulle fortfara att gå tills det blef morgon.

Mitt bref till Agnes var både innerligt och' tacksamt och redogjorde för alla de goda verkningarna af att jag följt
hennes råd. Hon svarade med omgående post. Hennes bref andades hopp, allvar och glädje, och från den tiden
var hon alltid vid gladt lynne.

Nu hade jag mera att göra än någonsin. Mina dagliga promenader till Highgate togo tid, och Putney låg långt
bort. Naturligtvis ville jag begifva mig dit så ofta som möjligt. Som de föreslagna tedrick-ningarna voro alldeles



outförbara, utverkade jag miss Lavinias tillstånd att få aflägga besök i huset hvar lördagseftermiddag, utan att de
utlofvade söndagarna därigenom ledo något afbräck. Veckans slut var således alltid en förtjusande tid för mig,
och det öfriga af veckan uthärdade jag genom att blicka framåt däremot.

Det kändes som en riktig lättnad då jag fann, att min tant och Doras fastrar på det hela taget kommo mycket
bättre öfverens än jag väntat. Några dagar efter vår sammankomst gjorde min tant den utlofvade visiten, och efter
ytterligare några dagars förlopp besvarades den på ^öfligt sätt af Doras fastrar. Liknande men mindre
ceremoniösa besök växlades Sedan med tre eller fyra veckors mellanrum. Jag vet, att min tant vållade Doras
fastrar ganska mycken förtret genom att helt och hållet försmå det värdigare sättet att färdas i droska och i stället
anlända till fots på de mest ovanliga tider, såsom strax efter746

frukosten eller kort före teet. De tyckte inte heller om att hon slängde på sig hatten hur det föll sig, utan att i detta
afseende fästa afseende vid civilisationens fördomar. Doras fastrar kommo emellertid snart öfverens om att
betrakta min tant som en exentrisk och något manhaftig dam med skarpt förstånd, och fastän min tant någon gång
stött Doras fastrar för hufvudet genom att uttala kätterska åsikter i vissa etikettsfrågor, höll hon alldeles för
mycket af mig att inte offra åtskilliga af sina egenheter för bibehållandet af friden.

Dien enda medlem af vår lilla krets, som absolut vägrade att foga sig efter omständigheterna, var Jip. Han fick
aldrig syn på min tant utan att visa hvarenda tand han ;äglde i sitt gap, krypa under en stol och morra oafbrutet,
interfolierande morrningarna med ett och annat tjut, som om åsynen af henne varit någlonting han ej förmått
uthärda. Alla möjliga metoder försöktes med honom, smekningar, bannor, stryk, ja, man tog honom med till
Buckingham Street, där han genast till alla åskådarnes förfäran flög på de båda 'kattorna, men han kunde aldrig
förmås att underkasta sig min tants sällskap. Ibland tycktes han ha öfvervunnit sin fördom och kunde då vara
vänlig några jninuter; men bäst det var, satte han upp sin lilla trubbnos och började tjuta till den grad„ att man ej
hade någon annan råd än att binda för hans ögon och sticka ner honom i tallriksvärmaren. Till sist tog Dora för
regel att binda en handdukj om hans hufvud och förvara honom där, så fort hon fick höra, att min tant knackat på
porten.

Det var en sak, som mycket oroade migl, sedan vi kommit in i dessa jämna vanor. Dora tycktes på grund af
allmän öfverenskommelse betraktas som en vacker leksak eller rodocka. Min tant, som hon så småningom blef
förtrogen med, kallade henne alltid Lilla Blomma, och miss Lavinias största nöje var att passa (upp på henne,
krusa hennes hår, pynta henne och behandla henne som ett bortskämdt barn. Och hvad tmiss Lavinia gjorde, det
gjorde naturligtvis också747

Rennes syster. Mig föreföll det mycket underligt, men alla tycktes behandla Dora på hennes ståndpunkt ungefär
som Dora behandlade Jip på hans.

Jag föresatte mig att tala med Dora om detta, och en dag då vi voro ute och promenerade — ty miss Lavinia hade
gifvit oss tillstånd att gå ut och gå på tu man hand — sade jag henne, att det var min önskan, att hbn skulle förmå
dem att bemöta henne på annat sätt.

»För ser du, min älskling», sade jag, »du är ju inte något barn.»

»Se så», sade Dora, »nu ämnar du bli stygg igen.»

»Stygg, min ängel?»

»Jag tycker, att de äro mycket snälla mot mig», sade Dora, »och jag är mycket lycklig.»

»Men, min egen Dora», sade jag, »mycket lycklig kunde du väl vara, äfven om man behandlade dig som en
förståndig människa.»

Dora gaf mig en förebrående blick — o, hvad den| var vacker! — och så började hon gråta och sade,, att om jag
inte tyckte om henne, hvarför hade jag då varit så angelägen att bli förlofvad med henne? Och hvarför gick jag
inte min väg nu, om jag inte kunde tåla henne ?



Hvad kunde jag då göra annat än kyssa bort tårarna och säga hennfc, hur betagen jag var i henne ?

»Ser du», sade Dora^ »jag är så ömsint af mig, och du borde inte vara så grym mot mig, Doady!»

»Grym, min ljufva älskling? Jag skulle väl inte för allt |i världen vilja eller kunna vara grym mot dig!»

»Klandra mig linte då», sade Dora och formade munnen till en rosenknopp, »och jag lofvar att vara snäll.» | 1 I :
j

Jag blef alldeles förtjust då hon en stund därefter själfmant bad mig om den där kokboken, jag talat om, och
uppmanade mig att hålla mitt löfte och lära henne att föra räkenskaper. Jag tog boken med mig vid nästa besök,
efter att ha låtit binda in den vackert för att den skulle förefalla mindre torr och mera lockande, och under det att
vi promenerade omkring748

på allmänningen, visade jag nenne en af min tants gamla hushållsböcker och gaf henne en sats plån pch ett litet
pennstift samt en ask med blyertspennor att öfva sig med i räkenskapsföring.

Men kokboken gaf Dora hufvudvärk, och siffrorna kommo Dora att gråta. De gingo inte ihop, sade hon. Och
därför suddade hon ut dem och ritade plånen fulla med små buketter och porträtt af mig och Jip.

Jag försökte därför helt lekfullt ge henne litet muntlig undervisning i huslig ekonomi, då vi voro ute och
promenerade om lördägseftermiddagarne. Om vi till exempel gingo förbi en slaktarbod, kunde jag säga:

»Tänk dig, min unge, att vi vore gifta, och du skulle köpa en lammstek till vår middag, skulle du då förstå dig på
att köpa den?»

Min lilla Doras täcka ansikte mulnade då, och hennes läppar antogo åter formen af en rosenknopp, som om hon
helst velat tillsluta mina medelst en kyss.

»Skulle du förstå dig på att köpa den, min älskling?» upprepade jag kanske, om jag var särdeles obevekligt
stämd.

Dora funderade litet på saken och svarade därefter helt triumferande:

»Slaktaren skulle säkert förstå sig på att sälja den, och då behöfde jag det ju inte? Du enfaldiga gosse!»

Då jag en annan gång med tanke på kokboken frågade Dora, hur hon skulle göra„ om vi vore gifta och jag ville
ha en god köttpudding till middagen,, svarade hon, att hon skulle säga till jungfrun att laga den, och så knäppte
hon ihop händerna om min arm och skrattade på ett så förtjusande sätt, att hon var mera oemotståndlig än
någonsin.

Kokboken kom följaktligen mest till användning genom att läggas i en vrå och tjäna Jip till fotställning, men
Dora var så lycklig, när hon lärt honom att stadigt stå på den och samtidigt hålla blyerts-stiftet i munnen, att jag
var glad att jag köpt den.749

Och vi vände åter till gitarrlådan och blomstermålningen och visorna, som uppmanade till att ständigt och jämt
dansa och sjunga tralala, och vi voro så lyckliga som veckan var lång. Ibland önskade jag, att jag haft mod att
låta miss Lavinia förstå, att jag tyckte hon behandlade mitt hjärtas skatt väl mycket som leksak, och ibland
vaknade jag till medvetande om att |äfven jag smittats af det allmänna felet och börjat behandla henne som en
leksak — men det var inte ofta.

KAP. XLII.

Ofog.

Ehuru detta manuskript ej är ämnadt för andras ögon än mina, tycker jag nästan., att det icke tillkommer mig att
beskrifva hur strängt jag arbetade med den där förskräckliga stenografien och alla dithörande förbättringar,
sporrad som jag var af min ansvarskänsla gent emot Dora och hennes fastrar. Jag vill blott lägga till det som
redan nedskrifvits; öm min ihärdighet under denna period af mitt lif (och om den tåliga och oafbrutna energi, som
då kbm till mognad hos mig och som blef en stark beståndsdel af min karaktär, så vida denna kan anses äga



någon styrka alls, att då jag blickar tillbaka,] är det just där jagi finner ursprunget till min framgång. Jag har haft
mycken tur i världsliga ting; många äro de som arbetat mycket strängare och' inte lyckats hälften så väl, men jag
hade aldrig kunnat åstadkomma hälften af hvad jag gjort, förutan de vanor af punktlighet, ordning och
flit,.förutan den fasta beslutsamhet 749

Och vi vände åter till gitarrlådan och blomstermålningen och visorna, som uppmanade till att ständigt och jämt
dansa och sjunga tralala, och vi voro så lyckliga som veckan var lång. Ibland önskade jag, att jag haft mod att
låta miss Lavinia förstå, att jag tyckte hon behandlade mitt hjärtas skatt väl mycket som leksak, och ibland
vaknade jag till medvetande om att |äfven jag smittats af det allmänna felet och börjat behandla henne som en
leksak — men det var inte ofta.

KAP. XLII.

Ofog.

Ehuru detta manuskript ej är ämnadt för andras ögon än mina, tycker jag nästan., att det icke tillkommer mig att
beskrifva hur strängt jag arbetade med den där förskräckliga stenografien och alla dithörande förbättringar,
sporrad som jag var af min ansvarskänsla gent emot Dora och hennes fastrar. Jag vill blott lägga till det som
redan nedskrifvits; öm min ihärdighet under denna period af mitt lif (och om den tåliga och oafbrutna energi, som
då kbm till mognad hos mig och som blef en stark beståndsdel af min karaktär, så vida denna kan anses äga
någon styrka alls, att då jag blickar tillbaka,] är det just där jagi finner ursprunget till min framgång. Jag har haft
mycken tur i världsliga ting; många äro de som arbetat mycket strängare och' inte lyckats hälften så väl, men jag
hade aldrig kunnat åstadkomma hälften af hvad jag gjort, förutan de vanor af punktlighet, ordning och
flit,.förutan den fasta beslutsamhet352

att koncentrera mig på en sak i sänder, oafsedt hur snart den efterträddes af en annan, som då utvecklades. Gud
skall veta, att jag inte säger detta för att berömma mig. Den som, i likhet med mig, skildrar sitt eget lif sida för
sida, måste i sanning ha varit en förträfflig människa, om han skonats från det bittra medvetandet pm att ha
förspillt många gåfvor, försummat många tillfällen och ofta lidit nederlag, då vrånga och stridiga känslor kämpat
inom hans bröst. Jag tror inte, att jag af naturen fått en enda gåfva, som jag inte ofta missbrukat. Min mening är
blott att säga, att allt hvad jag försökt göra i mitt lif* har jag af allt hjärta försökt göra väl, att allt hvad jag ägnat
mig åt, har jag satt in hela min kraft på och att jag, om det gällt stora syften eller små, alltid tagit dem på allvar.
Jag har aldrig ansett det möjligt att någon naturlig eller förvärfvad talang kan vinna sitt mål annat äin i förening
med pålitlighetens, redbarhetens och ihärdighetens egenskaper. Det går inte för sig här på jorden. Ett visst
lyckligt anlag och ett visst gynnsamt tillfälle kunna bilda sidostolparna i den stege, på hvilken somliga
människor komma upp, men stegens pinnar måste vara af ämne som tål nötning, och slit, och det finnes intet
surrogat för ett bestående, energiskt och ärligt allvar. Att aldrig låna blott ena handen till någlot jag kunnat sätta
in hela m!in varelse på och att aldrig låtsa ringakta mitt arbete, hvilket det än varit — se där de gyllene regler,
som ledt min verksamhet!

I hvad mån jag har att tacka Agnes för de vanor, jag nyss omsatt i föreskrifter, upprepar jag icke här. Med
tacksam kärlek öfvergår nu min berättelse till henne.

Hon kom på fjorton dagars besök till doktorns. Mr. Wickfield var en gammal vän till doktorn, och doktorn
önskade tala med honom och krya upp honom. Något i den vägen hade blifvit sagt till Agnes, då hon sist varit i
staden, och detta var resultatet däraf. Hon och hennes far följdes åt. Det förvånade mig just inte att höra, att hon
lofvat skaffa bostad i75-i

närheten åt mrs. Heep, hvars reumatiska åkommor tarfvade ombyte af luft, och som med förtjusning; ville njuta
däraf i ett sådant sällskap. Det förvånade mig inte heller, att Uriah som en plikttrogen son' redan följande dag
kom resande med sin mor för att installera henne i den nya bostaden.

»Ni förstår väl, master Copperfield», sade han, i det han tilltvingade sig mitt sällskap vid en promenad i doktorns
trädgård, »att när någon älskar, känner han sig litet svartsjuk — eller önskar åtminstone att hålla ett vaksamt öga



på det älskade föremålet.»

»Hvem ät ni nu svartsjuk på?» frågade jag.

»Tack vare er, inte på någlon särskildt för tillfället — åtminstone inte på någon manlig individ», försäkrade hän.

»Menar ni, att ni är svartsjuk på någon kvinnsperson?»

Han gaf mig en skelande blick med de afskyvärda röda ögonen och skrattade.

»Jag försäkrar er, master Copperfield», sade han »— jag skulle säga mister, men ni ursäktar nog att jag följer min
gamla vana — att ni är så oemotståndlig, att ni drar upp mig som en korkskruf! Nå j% jag kan gärna säga det för
er», och han lade sin fisk-lika hand på min. »Jag slår nog i allmänhet inte an på fruntimmer, och mrs. Strong har
aldrig tyckt om mig.»

Hans ögon voro gröna, då de nu med bof akt ig list gåfvo akt på mina.

»Hvad menar ni?» sade jag.

»Fastän jag är jurist, master Copperfield», svarade han mied ett vedervärdigt grin, »menar jag för tillfället hvad
jag säger.»

»Och hvad menar ni med er blick?»

»Med min blick? Nu går ni hårdt åt mig, master Copperfield! Hvad jag menar med min blick?»

»Ja», sade jag, »med er blick.»

Han föreföll mycket road och skrattade så hjärtligt som det var honom möjligt. Sedan han en stund skrapat sig på
hakan med handen, fann han för godt752

att med nedslagna ögon och utan att afbryta skrapningen, mycket långsamt säga:

»När jag inte var annat än en ringa bokhållare, såg hon alltid ned på mig. Jäfnt och ständigt ville hon, att Agnes
skulle besöka henne, och alltid var hon er vän, master Copperfield; men jag stod så långt under henne, att hon
inte låtsade se mig.»

»Än se'n då?» sade jag. »Det ägde kanske sin riktighet.»

»— Och äfven under hionom», fortfor Uriah mycket tydligt och med begrundande röst, alltjämt rifvande sig på
hakan.

»Känner ni inte doktorn bättre», sade jag, »än att ni tror, att han hade en aning om att ni fanns till, då han inte såg
er framför sig ?»

Åter gaf ha,n mig en sneglande blick, och i det han ytterligare förlängde sitt ansikte för att bättre komma åt att
rifva sig på hakan, svarade han:

»Åh, för all del, inte menar jag doktorn! Inte menar jag den stackars mannen, inte. Jag menar mr. Maldon.»

Mitt hjärta nästan upphörde att klappa. Alla mina gamla farhågor och tvifvel i detta ämne, doktorns hela lycka
och frid, alla de blandade möjligheterna af skuld och oskuld, som jag icke förmått reda, såg jag nu prisgifna åt
denne skurks godtycke.

»Aldrig kom han in på kontoret utan att ge mig befallningar och skicka mig ärenden», sade Uriah. »Han var
mJorsk med besked, det vill jag lofva. Jag var mycket ödmjuk och ringa då — och det är jag än. Men det där
tyckte jag inte om då, och det gör jag inte nu heller.»

Han upphörde med att rifva sig på hakan och sög i stället in kinderna, så att de tycktes mötas invändigt — och
hela tiden sneglade han på mig.

»Hon är en sådan där fin och älskvärd dam», sade ban, sedan ban långsamt låtit ansiktet återtaga sin vanliga
form, »som visst inte vill vara vän med en sådan som jag, det vet jag. Hon är af den sorten, som skulle råda min



Agnes att höja sina anspråk.753

Jag är visserligen inte någon fruntimmerskarl, master Copperfield, men jag har ögon att se med|, och dem har jag
länge anlitat. Vi stackars ringa personer ha för det mesta ögon — och dem begagna vi också.»

Jag försökte att se omedveten och lugn ut, men jag måtte inte ha lyckats, det märkte jag på hans ansikte.

»Nu ämnar jag inte låta segla mig i sänk, mr. Gopperfield», fortfor han och drog med ondskefull segerglädje upp
den del af ansiktet där hans röda ögonbryn skulle setat, om han haft några;, »och jag skall göra hvad jag kan för
att få slut på den vänskapen. Jag gillar den inte. För er kan jag gärna bekänna, att jag äir ganska mån om det som
är mitt och gärna håller obehörigt folk på afstånd. Jag ämnar inte, så vidt jag kan förekomma det, utsätta mig för
några intriger.»

»Ni intrigerar alltid själf och inbillar er visst, att alla andra göra som ni», sade jag.

»Det är möjligt, master Copperfield», svarade han. »Men jag har en bevekelsegrund, som min kompanjon
brukade säga, och jag hugger i med både näbb (och klor. Man får inte trampa på mig alltför mycket, fastän jag är
ringa. Jag tål inte att folk ställer sig i vägen för mig. I så fall skjutsar jag af med dem, master Copperfield.»

»Jag förstår er inte», sade jag.

»Det var besynnerligt», sade han med en af sina slingringar. »Det förvånar mig, mr. Copperfield,, ty ni brukar ha
sa lätt att fatta. Jag skäll försöka att tala tydligare en annan gång. — Är det inte mr. Maldon, som kommit
ridande, och som nu står och ringer vid grinden?»

»Det ser så ut», svarade jag så obekymradt jag kunde.

Uriah tvärstannade, stack händerna mellan sina knäskålar och vek sig dubbel under skratt. Men hans skratt var
fullkomligt ljudlöst. Man hörde absolut ingenting. Jag kände en sådan vämjelse öfver hans beteende, särskildt
vid denna afslutning, att jag utan krus vände honom ryggen och lämnade honom
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dubbelviken midt i trädgården, lik en fågelskrämma, som mist sitt stöd.

Detta var en torsdag, och det var inte den aftonen utan följande lördagsafton, som jag tog Agnes med mig på
besök till Dora. Jag hade på förhand 'gjort upp saken med miss Lavinia, och Agnes väntades på te.

Jag slets mellan stolthet och oro: stolthet öfver min lilla söta fästmö, oro för att inte Agnes skulle tycka om
henne. På vägen till Putney, då Agnes satt inuti diligensen och jag på taket, föreställde jag mig Dora i hvarenda
en af de täcka miner, jag så väl kände till; än hade jag alldeles klart för mig, att hon borde se ut just som hon sett
ut vid det och det tillfället, än undrade jag, om det inte ändå vore bättre, om hon såg ut som hon gjort vid ett
annat, och jag plågade mig tills jag nästan fått feber.

Säkert är, att jag icke oroade mig för att hon ej skulle vara vacker, och händelsen gjorde, att så vacker hade jag
aldrig förr sett henne. Hon var inte i salongen, då jag presenterade Agnes för hennes små fastrar, utan höll sig helt
blygt ur vägen. Nu visste jag, hvar jag skulle söka henne., och ganska riktigt fann jag henne med händerna för
öronen bakom samma odrägliga gamla dörr.

Först ville hlon inte gå in alls, och sedan tiggde hön om fem minuter, räknade på mitt ur. Då hon till sist stack sin
arm under min för att bli förd till salongen, var hennes förtjusande lilla ansikte öfver-gjutet af en rodnad, som
gjorde henne vackrare än någonsin. Men då vi gingo ini rummet och! hon bleknade, blef hon tio tusen gånger
vackrare ändå.

Dora var rädd för Agnes. Hon hade sagt mig, att hon visste, att Agnes hade »för godt hufvud». Men då hön fick
se henne på samma gång så glad och så allvarlig, så tankfull och så god, gaf hon till ett litet utrop af angenäm
öfverraskning och slog sina kärleksfulla armar om Agnes* hals samt lade sin oskuldsfulla kind mot hennes
ansikte.



Aldrig hade jag varit så lycklig, aldrig så nöjd,755

som då jag såg dessa båda sitta sida vid sida, såg min älskling så enkelt och naturligt blicka upp till de där
hjärtstärkande ögonen, såg den ömma, vackra blick Agnes gaf henne i gengäld.

Miss Lavinia och miss Clarissa deltogo, hvar på sitt sätt, i min glädje. Ett angenämare tebord kan man inte tänka
sig. Miss Clarissa intog högsätet. Jag-skar och bjöd omkring den rara kumminkakan — de små systrarna hade en
fågellik smak för att picka upp frön och nagga på socker. Och' miss Lavinia betraktade /oss med välvillig
beskyddarmin, som om vår lyckliga kärlek varit hennes verk, och alla voro vi så nöjda med oss själfva och
hvarandra.

Agnes* milda glädtighet gick till allas hjärtan. Hennes lugna intresse för allt, som intresserade Dora, hennes sätt
att göra sig bekant med Jip, som genast blef vän med henne, hennes skämtsamma anmärkning då Dora var blyg
för att som vanligt komma och sätta sig bredvid mig, hennes blygsamma och naturliga väsen, som afvann den
rodnande Dora en mängd små bevis på förtroende — allt detta tycktes göra trefnaden i vår lilla krets fullkomlig.

»Jag är så glad», sade Dora efter tedrickhingens slut, »att ni tycker om mig. Det trodde jag inte ni skulle göra,
och nu sedan Julia Mills rest, behöfver jag mer än någonsin att bli afhållen.»

Apropå det, så har jag glömt att berätta, att miss Mills afseglat, och Dora och, jag hade varit ombord på en stor
Ostindiefarare i Gravesend för att taga afsked af henne, och till frukost hade vi då fått syltad ingefära och guava-
gelé och andra läckerheter af den sorten. Och vi hade lämnat miss Mills i tårar på en fälls t ol på akt erdäck, med
en st or ny dagbok under armen, hvari de mest originella reflexioner, framkallade af oceanens anblick, komme
att ned-skrifvas och' förvaras under lås och bom.

Agnes sade, att hon fruktade att jag gifvit henne en föga tilltalande orlofssedel, men det förnekade Dora på det
lifligaste.

»Visst inte», sade Dora och skakade sina lockar.756

»Det var idel loford. Han fäster sig så mycket vid tert omdöirie, att jag var riktigt rädd för det.»

»Mitt omdöme, om än så fördelaktigt, kan icke Öka hans tillgifvenhet för visst folk, som jag känner», sade
Agnes och log. »Det är ingenting värdt därvidlag.»

»Men låt mig höra det ändå», bad Dora så bevekande, »om ni kan!»

Vi gjorde oss lustiga öfver Doras begär att bli omtyckt, och Dora sade,, att jag var en dumbom, och mig tyckte
hon inte det allra minsta om, och den korta aftonen flög bort på lätta vingar. Snart var stunden inne då diligensen
skulle afhämta oss. Jag stod ensam framför brasan, då Dora kom sakta insmygande för att ge mig den dyrbara
lilla kyssen innan jag for.

»Tror du inte, Doady, att om jag för länge sedan fått henne till vän», sade Dora, och1 hennes klara ögon, lyste
mycket klart och hennes lilla hand sysslade ifrigt med en af mina rockknappar, »tror du inte, att jag då kunnat bli
förståndigare?»

»Min älskade Dora», sade jag, »hvilka dårskaper du talar!»

»Tycker du, att det är dårskaper?» frågade Dora utan att se på mig. »Är du säker på det?»

»Visst är jag det!»

»Jag "har glömt», sade Dora, som fortfor att fingra på knappen, »hur det är Agnes är släkt med dig,i du stygga
gosse.»

»Vi äro egentligen inte alls släkt», svarade jag, »men vi ha vuxit upp tillsammans, som bror och syster.»

»Jag undrar hur det kom sig, att du förälskadt dig i mig», sade Dora och öfvergick nu till en annan knapp på min
röck.



»Möjligen var skälet, att jag inte kunde se dig utan att älska dig, Dora.»

»Men tänk om du aldrig fått se mig», sade Dora och flyttade nu handen till en annan knapp.

»Tänk lom vi aldrig blifvit födda!» sade jag helt muntert.757

Jag undrade hvad det var hon tänkte på, då jag med tyst förtjusning såg på den lilla mjuka handen, som färdades
uppför knappraden på min rockb och på det lockiga håret, som låg mot mitt bröst,, och på ögonhåren, som
skuggade de nedslagna ögonen, sakta höjande sig då de följde de sysslande fingrarna. Till sist lyftes hennes ögon
möt mina, och hon stod nu på tå för att tankfullare än vanligt ge mig den där dyrbara lilla kyssen — en, två, tre
gånger — och så lämnade hon rummet.

Alla återvände tillsammans fem minuter efteråt, och Doras ovanliga tankfullhet var som bortblåst. Hon
förklarade skrattande, att Jip skulle utföia alla sina konster innan diligensen kom. Detta tog tid — icke så mycket
på grund af konsternas mångfald som af Jips motsträfvighet — och de hade icke hunnit afslutas, då hästarna
stannade utanför porten. Ett hastigt men ömt farv,äl mellan Agnes och Dora! Dora sk;ulle skrifva till Agnes —
som inte fick fästa sig vid att hennes bref voro enfaldiga, sade hon —, och Agnes skulle skrifva till Dora; och' så
sade de hvarandra farväl för andra gången vid vagnsdörren, (och för tredje då Dora, trots miss Lavinias
föreställningar, sprang ut än en gång för att vid vagnsfönstret påminna Agnes om att hon skulle skrifva, och
skaka sina lockar åt mig, där jag satt uppe på kuskbocken,.

Diligensen stannade för vår räkning vid Covent Garden, där vi skulle taga en annan vagn till Highgate. Jag
gladde mig åt den lilla promenaden mellan stationerna, ty jag ville höra Agnes berömma Dora. Och hvilket
beröm blef det icke! Hur kärleksfullt och varmt anbefallde det icke åt min ömmaste omsorg den täcka varelse jag
vunnit, och huru vittnade det icke om förståelse af hennes okonstlade behag! Hur omtänksamt erinrade det mig
icke — utan minsta anspråk på öfverlägsenhet — om mitt ansvar i förhållande till det fader- och moderlösa
barnet!

Aldrig, aldrig hade jag älskat Dora så djupt och sant som jag älskade henne den kvällen. Då vi åter stigit af och i
den stjärnljusa kvällen vandrade framåt758

på den tysta stig, som förde till doktorns hus, sade jag Agnes, att det var hennes förtjänst.

»När du satt bredvid henne», sade jag, »tyckte jag, att du var lika mycket hennes skyddsängel som du var min,
och så tycker jag än, Agnes.»

»En klen men trogen ängel», sade Agnes.

Hennes klara röst fann raka vägen till mitt hjärta, och det föll sig naturligt för mig att säga:

»Den glädtighet, som utmärkt dig, Agnes, och ingien annan jag någonsin sett, har efter hvad jag funnit i dag,
kommit tillbaka så pass mycket, att jag börjat hoppas, att du är lyckligare i ditt hem.»

»Jag är lyckligare inom mig», svarade hon. »Jag känner mig glad och lätt om hjärtat.»

Jag såg på det fridfulla uppåtvända ansiktet och' tänkte, att det var stjärnorna som höjde det ädla uttrycket.

»Hemma har ingenting förändrats», sade Agnes efter en kort tystnad.

»Ingen ny hänsyftning på — jag vill inte göra dig ledsen, Agnes», sade jag, »men jag måste fråga dig — på det
vi talade om, då vi sist skildes?»

»Nej, ingen», svarade hon.

»Jag har tänkt så mycket på det.»

»Tänk då mindre på det. Kom ihåg, att jag litar på att verklig kärlek och sanning skola behålla segern till sist.
Frukta inte för mig, Trotwood», till-lade hon efter ett ögonblick. »Det steg du befarar ätt jag skall taga, tar jag
aldrig.»



Ehuru jag nog aldrig egentligen fruktat det, då jag med lugn besinnat saken, var det för mig en obeskriflig lättnad
att få denna försäkran från hennes egna sanningsälskande läppar, och detta sade jag henne också.

»Och när det här besöket är slut», sade jag — »ty det kan ju hända, att vi inte åter träffas ensamma — hur länge
tror du, kära Agnes, att det dröjer innan du åter kommer till London?»

»Sannolikt kommer det att dröja länge», svarade hon, »och jag tror, att det för pappas skull är bäst759

att vi stanna hemma. Vi träffas väl inte ofta under den närmaste tiden, men jag skall flitigt brefväxla med Dora,
och på så sätt få vi ofta höra af hvarandra.»

Vi voro nu1 »inne på den lilla gården till doktorns hus. Det började bli sent. Ljus brann i fönstret till mrs. Strongs
rum, och pekande dit upp, önskade mig Agnes god natt.

»Var nu inte orolig för våra olyckor och bekymmer», sade hon och räckte mig handen. »Ingenting kan göra mig
lyckligare än att veta dig lycklig. Om du kan vara mig till hjälp, så lita på att jag skall be dig därom. Gud
välsigne dig nu och alltid!»

Hennes strålande leende och de sista tonfallen i hennes glada röst kommo mig åter att se och höra min lilla Dora i
hennes sällskap. Jag stod en stund kvar på förstugukvisten och blickade uppåt stjärnorna med hjärtat fullt af
kärlek och tacksamhet, och så gick jag långsamt därifrån. Jag hade beställt ett sofrum på ett enkelt värdshus i
närheten och skulle gå ut genom grinden, då jag råkade vända på hufvudet och fick se att det brann ljus i
doktorns arbetsrum. Jag gjorde mig genast förebråelser och trodde, att han kanske utan min hjälp arbetat på
lexikonet. I tanke att undersöka om så förhöll sig och i alla händelser säga god natt till honom, om han satt kvar
bland sina böcker, vände jag om, gick med tysta steg genom hallen, öppnade sakta dörren och tittade in.

Den första jag fick se vid den skuggade lampans matta sken var till min öfverraskning Uriah. Han stod tätt (invid
lampan med den ena b enr ängels handen öfver munnen, den andra hvilande på doktorns bord. Doktorn satt i sin
skrifstol med händerna för ansiktet. Mr. Wickfield, mycket bekymrad och orolig, lutade sig fram och vidrörde
tveksamt doktorns arm.

Först trodde jag, att doktorn var sjuk. I denna tanke tog jag hastigt ett steg framåt, men mötte Uriahs öga och såg
hvad det var fråga om. Jag ville gå, men dioktorn gjorde en rörelse som för att kvarhålla mig, och jag
stannade.760

»I alla händelser», sade Uriah med en vridning på sin motbjudande kropp, »skola vi stänga till dörren. Hela
staden behöfver väl inte få veta det.»

Med dessa ord gick han på tå till dörren, som jag lämnat öppen, och låste den. Därefter kom han tillbaka och
återtog sin förra ställning. Han försökte att i rösten och sättet hyckla ett medlidsamt nit, som åtminstone föreföll
mig personligen obehagligare än hvarje annat slag af förställning.

»Jag har känt det som en plikt, master Copperfield», sade Uriah, »att för doktor Strong påpeka hvad ni och jag
redan talat med hvarandra om. Ni förstöd mig likväl inte fullt då, eller hur?»

Jag gaf honom en blick men intet svar, och i det jag gick fram till min goda gamla lärare, sade jag några ord, som
voro ämnade till tröst och uppmuntran. Han lade sin hand på min axel, som han brukat då jag var en liten gosse,
men han lyfte icke upp sitt gråa hufvud.

»Som ni inte förstod mig, master Copperfield»J återtog Uriah på samma fjäskiga sätt, »tar jag mig friheten att i
all ödmjukhet nämna, efter jag är bland vänner, att jag fäst doktor Strongs uppmärksamhet vid mrs. Strongs
beteende. Jag försäkrar er, Copperfield, att det bär mig mycket emot att ha att skaffa med någonting så
obehagligt, men som det nu är, bli vi alla jinblandade i någonting mycket otillbörligt. Det var det jag menade, ser
ni, den där gången då ni inte förstod mig.»

När jag nu erinrar mig hans hånfulla leende, förvånar det mig, att jag inte tog hono|m i kragen och skakade lif
och anda ur honom.



»Jag uttryckte mig förmodligen inte så klart», fortfor han, »och det gjorde inte ni heller. Naturligtvis voro vi
båda benägna att kringgå ett sådant ämne. Nu har jag emellertid beslutat mig för att tala rent ut, och jag har
nämnt för doktor Strong — var det något ni sade, sir?»

Detta sista till doktorn, som jämrat sig. Det ljudet;6i

kunde ha rört hvilket hjärta som helst, tänkte jag, men det hade ingen verkan på Uriahs.

»Jag har nämnt för doktor Strong», återtog han, »att hvar och en kan se, att mr. Maldon och dem älskvärda och
intagande dam, som är doktor Strongs hustru, äro alltför ömma mot hvarandra. Den stund är för visso kommen —
ty vi hålla ju alla på att bli inblandade i någonting otillbörligt — den stund är för visso kommen, då doktor
Strong måste få veta att detta var solklart för alla människor redan innan mr. Maldon reste till Indien; att det var
af denna anledning han hittade på en förevändning att komma tillbaka och att det är för den skull han ständigt
kommer hit. När ni kom in, master Copperfield, uppmanade jag just min kompanjon» — nu vände han sig till
denne — »att säga doktor Strong på heder och samvete, om han sedan länge hyst denna uppfattning eller icke. Se
så, mr. Wickfield! Vill ni vara god och svara på den frågan ? Ja eller nej, sir? Sjungi ut, kompanjon!»

»För Guds skull, min bästa doktor», sade mr. |Wickfield åter läggande sin tveksamma hand på doktorns arm,
»lägg inte för stor vikt vid de misstankar jag möjligen hyst.»

»Där ha vi det!» sade Uriah och nickade pä hufvudet. »Hvilken sorglig bekräftelse, inte sant? Han, som air en så
gammal vän! Jag kan försäkra er, Copperfield, att när jag inte var annat än bokhållare på hans kontor, såg jag
hionom tjugu gånger så visst som en riktigt missnöjd och förargad — och det med skäl, jag klandrar honom inte
för det, ty det var naturligt hos en far — riktigt missnöjd och förargad, öfver att miss Agnes skulle bli inblandad i
någonting otillbörligt.»

»Min bästa Strong», sade mr. Wickfield med skälfvande stämma, »gamle vän, inte behöfver jag väl säga er, att
det varit min vurm att söka en ledande bevekelsegrund hos hvar människa och bedöma alla handlingar efter en
och samma trånga uppfattning.7Ö2 ' . ' ' '

De misstankar ja g hyst torde ha varit en följd af detta fel.»

»Jaså, ni har hyst misstankar, Wickfield», sade doktorn utan att lyfta på hufvudet, »ni har hyst misstankar ?»

»Tala ut, kompanjon!» sade Uriah'.

»Ja, nog gjorde jag det en tid», sade mr. Wickfield, »och Gud förlåte mig, trodde jag inte, att ni gjorde så med.»

»Nej, nej, nej!» ropade doktorn i en ton af den; mest rörande sorg.

»Det var en tid», sade mr. Wickfield, »då jag trodde, att ni ville skicka mr. Maldon utomlands för att de två
skulle komma ifrån hvarandra.»

»Nej, nej nej!» upprepade doktorn. »Jag ville bara bereda Annie glädje genom att draga försorg om hennes forne
lekkamrat. Jag åsyftade ingenting annat.»

»Jag märkte det sedan», sade mr. Wickfield. »Jag kunde inte betvifla det, när ni sade mig det. Men jag tänkte —
nu besvär jag er att minnas den trånga uppfattning, som varit min skötesynd — att i ett fall, där skillnaden i ålder
var så stor —»

»Just så skall saken framställas, det förstår ni väl, master Copperfield!» anmärkte Uriah med ett inställ-samt och
förolämpande medlidande.

»— kunde möjligen den unga, intagande damen', trots sin verkliga högaktning för er, blifvit påverkad af
världsliga bevekelsegrunder vid äktenskapets ingående. Jag tog icke i beräkning alla de känslor och
omständigheter, som här kunnat samverka till det goda. Kom för Guds skull ihåg det !»

»Så välvilligt han formulerar det!» sade Uriah och nickade på hufvudet.

»Jag observerade henne alltid från en enda synpunkt», sade mr. Wickfield, »men vid allt som är er kärt besvär jag



er, gamle vän, att besinna hvilken den var. Jag nödgas ju erkänna, efter jag ej kan undvika det —»763

»Nej, här finns ingen möjlighet till undanflykt, mr. Wickfield», anmärkte Uriah.

»— att jag verkligen misstänkte henne», sade. mr. Wickfield med en hjälplös och förtviflad blick på sin
kompanjon, »och att jag trodde, att bon svek sin plikt mot er, samt att jagi, om jag måste säga allt, tyckte det var
svårt att Agnes skulle vara så förtrolig med henne, att hon möjligen fick se hvad jag såg eller på grund af min
sjukliga teori inbillade, mig se. Detta nämnde jag aldrig till någon, och min mening var aldrig, att någon skulle få
veta det. Förfärligt är det nog att höra det», sade mr. Wickfield,. tydligen alldeles förkrossad, »men visste ni hur
förfärligt det är för mig att säga det, skulle ni ha medlidande med mig.»

I sitt hjärtas innerliga godhet räckte doktorn honom banden. Mr. Wickfield slöt den en kort stund i sin och satt
med nedböjdt hufvud.

»Jag vet nog», sade Uriah, som under sin tystnad vridit sig som en ål, »att detta är ett för alla mycket obehagligt
ämne. Men då vi kommit så långt, tar jag mig friheten nämna, att äfven Copperfield märkt det.»

Högst uppbragt vande jag mig nu till hbnom och! frågade, hur han kunde våga att åberopa mig.

»O, Copperfield», sade Uriah och gick i böljor från topp till tå, »det där är bra vänligt af er, och alla känna vi till
ert välvilliga sinnelag; men ni vet nog, att i samma stund jag antydde det för er härom kvällen, förstod ni hvad
jag menade. Ni vet, att ni förstod hvad jagi menade, Copperfield. Neka inte för det I Ni skulle mena väl med att
förneka det,' men gör det inte, Copperfield!»

Jag såg, att den gode gamle doktorns milda ögon| ett ögonblick hvilade på mig, och jag visste, att bekännelsen
om mina forna misstankar och erinringar stod så tydligt att läsa i mitt ansikte, att den ej kunde förbises. Det
tjänade till ingenting att bli ursinnig. Jag kunde icke utplåna den. Hvad jag än sade, kunde jag inte vederlägga
den.764

Åter voro vi tysta och förblefvo det tills doktorn reste sig upp och gick ett par gånger fram och åter i rummet.
Inom kort kom han tillbaka till sin stol, och stödd med handen emot dess ryggstöd och emellanåt förande
näsduken till ögonen med en enkel öppenhet, som i min tanke hedrade honom mer än någon förställning, sade
han:

»Jag har varit mycket klandervärd. Jag tror, att jag varit mycket klandervärd. Jag har utsatt den, som jag håller så
kär, för frestelser och förtal — förtal kallar jag det, äfven om det stannat i någons innersta tanke — och' om inte
jag varit, kunde hon! aldrig ha blifvit föremål för något sådant.»

Uriah Heep snörflade till, förmodligen i afsikt att uttrycka deltagande.

»Om inte jag varit», sade doktorn, »kunde Annie aldrig ha blifvit utsatt för något sådant. Mina herrar,, jag är
gammal nu, och i afton kännes det, som om jag inte hade mycket att lefva för. Men med mitt lif borgar jag för
den älskade varelses trohet och' heder, som varit föremål för detta samtal.»

Jag tror icke, att någon ridderskapets blomma, icke att konstnärens skönaste och1 mest romantiska skapelse, om
han fått lif och stigit ned* från ramen, kunnat säga detta med en mera gripande och rörande värdighet än den fula
gamla doktorn gjorde.

»Däremot fvill jag inte förneka», fortfor han, »tvärtom torde jag i viss mån nödgas medgifva, att jag ovetande
lockat denna dam till ett olyckligt äktenskap. Jag är själf alls inte van att göra iakttagelser, och jag kan väl inte
undgå att tro, att då flera personer af olika ålder och ställning gjort iakttagelser, som alla syfta åt samma håll, ha
de sett bättre än jag.»

Jag hade, som jag på annat ställe nämnt, ofta beundrat hans innerligt goda sätt mot sin unga maka, men den
aktningsfulla ömhet han vid detta tillfälle lade i dagen, det nästan vördnadsfulla nit, hvarmed han afvisade äfven
det obetydligaste tvifvel på hennes fläckfria sinne, höjde honom i mina ögon obeskrifligt.765

»Då jag gifte mig med denna dam», sade doktorn,; »var hon mycket ung. Jag tog henne i min vård innan hennes



karaktär blifvit fullt utbildad, men den utveckling den fått, hade jag haft den lyckan att gifva den. Jag kände
mycket väl hennes far, och jag kände henne mycket väl. Af kärlek till hennes sköna och ädla egenskaper hade jag
lärt henne hvad jag kunnat. Om jag gjorde henne orätt — och jag fruktar, att jag gjorde det, fastän mot min vilja
— då jag drog fördel af hennes tacksamhet och tillgifvenhet, så ber jag henne i miy: hjärta om förlåtelse därför.»

Åter gick han ett slag kring rummet och kom tillbaka till samma plats. Han fattade om stolens ryggstöd, och hans
händer skälfde liksom rösten, då han med dämpadt allvar sade:

»Jag ansåg, att hon hos mig skulle finna en tillflykt nndan lifvets faror och svårigheter. Jag intalade mig, att
fastän vi voro af olika ålder, skulle hon kunna lefva ett lugnt och förnöj dt lif tillsammans med mig. Jag blundade
då icke för att den tid skulle komma, då jag lämnade henne fri och ännu ung och vacker, men med mognadt
omdöme — nej, mina herrar, det gjorde jag sannerligen icke.»

Hans hvardagliga utseende lystes riktigt upp af hans trofasta, ädla själ. Hvartenda ord han yttrade hade en styrka,
som inga kroppsliga företräden kunnat förläna det.

»Mitt lif tillsammans med denna dam har varit mycket lyckligt. Ända tills i afton har jag ständigt haft anledning
att välsigna den dag, då jag gjordej henne en så stor oförrätt.»

'Hans röst, som blifvit mer och mer darrande, svek hlonom här ett ögonblick. Därefter återtog han:

»Sedan jag nu vaknat från min dröm — och en stackars drömmare har jag på ett eller annat sätt varit lifvet
igenom — inser jag hur naturligt det är, att hon med en viss saknad skall tänka på sin barndomskamrat och
jämnåring. Jag fruktar, att det endast är alltför sant, att hon betraktar honom med766

en viss oskyldig saknad, kanske med en och annan otadlig tanke på hvad som kunnat vara, om icke jag funnits.
Under denna sista pröfvande timme har mycket, som jag1 sett men inte lagt märke till, kommit för mig med en
helt ny betydelse. Utöfver detta, mina herrar, får dock icke denna ädla dams namn sammanställas med ett ord, en
skymt af misstanke.»

Nu gnistrade hans öga, nu hade hans röst återvunnit sin fasthet. Och så teg han en stund innan han fortsatte:

»Mig återstår nu endast att så undergifVet som möjligt bära kännedomen om den olycka jag förorsakat. Om
någon har anledning att förebrå den andra, är det hon, icke jag. Min plikt blir hädanefter att rädda henne undan
en misstydning, en grym misstydning, som ii eke ens mina vänner gått fria för. Ju mera tillbakadraget vi lefva,
desto lättare blir det för mig att göra det. Och när den tiden kommer — och måtte den, om så är Guds nådiga
vilja, komma snart! — då döden befriar henne från allt tvång, skall jag sluta mina ögon i hennes, den högt ärades
åsyn* med obegränsad tillit och kärlek till henne och lämna henne, då fri från all sorg, åt ljusare;, lyckligare
dagar.»

Jag såg honom inte nu, ty mina ögon skymdes af tårar, framkallade af det allvar och den godhet, som förhöjdes af
den fullkomliga enkelheten i hans sätt. Han hade närmat sig dörren, då han tillade:

»Mina herrar, jag har blottat mitt hjärta för er, och jag är förvissad om att ni respektera mitt förtroende. Hvad
som sagts i afton får aldrig upprepas. Wickfield, gamle vähy låt mig stödja mig vid er arm, då jag går uppför
trappan.»

Mr. Wickfield skyndade till honom. Utan att växla ett ;ord med hvarandra, lämnade de tillsammans långsamt
rummet, och Uriah stod och såg efter dem.

»Nå, master Copperfield», sade Uriah i det han ödmjukt vände sig till mig. »Saken tog inte precis den vändning
man kunnat vänta, ty den gamla doktorn — så förträfflig för öfrigt —- är blind som en7 67

läderlapp. Nu har jag emellertid skjutsat af med den familjen, efter hvad jag tror!»

Blotta ljudet af hans röst gjorde mig i den stunden .ursinnigare än jag någonsin varit förut eller efteråt.

»Skurk», sade jag, »hvad menar ni med att inveckla 'mig i era nedriga intriger ? Hur vågar ni vädja till mig, ni



falske usling}, som om vi afhändlat saken; med hvarandra ?»

Då vi stodo där midt emot hvarandra, läste jag tydligt i hans ansiktes halft undertryckta skadeglädje hvad jag
redan förut hade klart för mig, — jag menar, att han påtvingat mig sitt förtroende i afsikt att göra mig olycklig,
och uppsåtligt satt en fälla för mig i denna sak. Det stod jag inte ut med. Hela hans magra kind var frestande vänd
åt mig, och jag slog till den med min flata hand, så kraftigt,: att det brände som eld i mina fingrar.

Han fick tag om min händ, och i den ställningen |stodo vi nu och sågo på hvarandra. Vi stodo så ganska länge —
så pass länge, att jag såg de hvita märkena efter mina fingrar försvinna för kindens mörka rodnad och ytterligare
förmörka den.

»Copperfield», sade han till sist alldeles andlöst, »har ni tagit afsked af ert förstånd?»

»Jag hår tagit afsked af er», sade jag och ryckte loss min hand. »Eländige, jag känner er ej mer.»

»Gör ni [inte det?» sade han, nödgad af smärtan i kinden att föra dit handen. »Ni torde kanske inte kunna undvika
att göra det. Tycker ni inte, att ni är bra otacksam?»

»Jag har redan många gånger visat, att jag föraktar er», sade jag. »Nu har jag väl visat det tillräckligt tydligt.
Hvarför skulle jag frukta för att ni kommer att göra er omgifning så mycket ondt ni kan? Ni gör ju inte annat i
alla fall.»

Han förstod fullkomligt denna anspelning på de Omständigheter, som hittills förmått mig att lägga band på mig,
då jag haft med honom att göra. Jag tror hvarken att jag skulle gjort mig skyldig till örfiler* eller till
anspelningen, om inte Agnes samma kväll768

lugnat mig genom sin försäkran. Men det kan vara detsamma.

Åter uppstod en lång tystnad. Under det att han såg på mig, antogo hans Ögon hvarje skiftning, som kan göra
ögon fula.

»Copperfield», sade han och tog handen från kinden, »ni har alltid varit emot mig. Det var ni alltid, då ni bodde
hos mr. Wickfields.»

»Ni får tro hvad ni vill», svarade jag med stegradt raseri. »Om det inte är sant, är det er så mycket värdigare.»

»Och ändå har jag alltid tyckt om er> Copperfield»,' återtog han.

Jag bevärdigade honom inte med något svar, tog min hatt och ämnade gå till mitt sofrum, då han ställde sig
mellan mig och dörren.

»Copperfield», sade han, »man måste vara minst två för att kunna tvista. Jag blir inte den ene.»

»Drag åt fanders!» sade jag.

»Säg inte det», svarade han. »Jag vet, att ni ångrar er efteråt. Hur kan ni visa er mig så underlägsen, som att gifva
prof på ett sådant lynne? Men jag förlåter er.»

»Jaså, ni förlåter mig!» sade jag hånfullt.

»Det gör jag, antingen ni vill det eller ej», sade Uriah. »Tänk att det kunde falla er in att slå mig, som alltid varit
en vän till er! Men man måste vara två för att tvista, och jag vill inte bli den ene. Er till trots vill jag vara er vän,
så att nu vet ni, hvad ni har att vänta.»

Nödvändigheten af att föra detta samtal — däri han spelade sin roll mycket långsamt, jag min mycket raskt — i
dämpad ton för att i den sena timmen, icke störa huset, förbättrade inte mitt lynne, ehuru min häftighet var i
aftagande. Efter att helt enkelt ha sagt honom, att jag af honom väntade detsamma som jag alltid väntat utan att
missräkna mig, öppnade jag dörren, fastän han stod i vägen, alldeles: som om han varit en stor valnöt, ditlagd för
att knäckas, och så lämnade jag huset. Men äfven han769

sof på annat ställt, nämligen där hans mor tagit in, och jag hade inte gått många hundra steg, innan han tog i fatt



mig.

»Ser ni, Copperfield», sade han — i mitt öra, ty jag vände inte på hufvudet — »ni kommer i en alldeles falsk
ställning». — Jag kände, att detta var sant, och det plågade mig ytterligare. — »Ni kan intq bravera med det här,
och, ni kan inte hindra mig att förlåta er. Jag ämnar inte tala om det för någon lefvande själ, inte ens för mor. Jag
har beslutat att förlåta er. Men det förvånar mig, att ni kunde lyfta handen mot en person, som ni visste var så
ödmjuk!»

Tag tyckte, att jag var nästan lika usel som han. Han kände mig bättre än jag kände mig själf. Om han slagit igen,
då jag slog honom), eller öppet förnärmat mig, hade det varit en lindring och ett rättfärdigande af mitt
handlingssätt, men han stekte mig vid sakta eld, och jag låg och plågades halfva natten.

Då jag kom ut följande morgon, ringde det till första gudstjänsten, och han gick fram och tillbaka på gatan med
sin mor. Han tilltalade mig som om ingenting händt, och jag kunde inte underlåta att svara. Jag hade slagit
honom så pass hårdt, att han nog kunnat få tandvärk af det. Säkert är, att han hade ansiktet ombundet med en
svart silkeshalsduk, och denna jämte hatten, som satt på skulten, förskönade honom icke. Jag fick höra, att han på
måndags morgon gått till en tandläkare i London och låtit draga ut en tand. Måtte det ha varit en med dubbla
rötter!

Doktorn lät säga, att han ej mådde riktigt väl, och' under den återstående delen af besöket höll han sig för sig själf
mer än halfva dagen. E'n vecka hade förgått efter Agnes och hennes fars affärd, innan vi återgingo till vårt
vanliga arbete. Dagen innan vi började igen, gaf mig doktorn med egen hand ett ihbplagdt men icke försegladt
bref. Det var ställdt till mig och ålade mig med några vänliga ord att aldrig hänsyfta på det ämne, vi talat om den
där kvällen. Jag hade anförtrott saken åt min tant men icke åt någon annan. Det var ej ett ämne, som jag kunde
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afhandla m;ed Agnes, och Agnes hade säkert ej minsta aning om hvad som händt.

Det hade inte heller mrs. Strong då, därom var jag öfvertygad. Flera veckor förgingo, innan, jag märkte den
minsta förändring hos henne. Den kom helt långsamt, som ett moln då ingen vind blåser. I början tycktes hon
undra öfver det milda medlidande, hvarmed doktorn tilltalade henne likasom öfver hans önskan att hennes mor
skulle komma till henne, så att hennes lif skulle bli mindre tråkigt och enformigt. Ofta då vi voro upptagna med
vårt arbete, och bon satt inne hos oss, såg jag henne se 'upp och betrakta honom med sitt oförgätliga uttryck.
Sedan såg jag henne ibland resa sig upp, med ögonen fulla af tårar, och lämna rummet. Så småningom lade sig en
vemodig skugga öfver hennes ansikte, och den tilltog dag för dag. Mrs. Markle-ham hade då flyttat till dem i
villan, men hon bara pratade och pratade och såg ingenting.

Då denna förändring smög sig öfver Annie, som förr varit solskenet i doktorns hus, började doktorn åldras till det
yttre och bli allt allvarsammare. Men om det var möjligt, att mildheten i hans lynne, det blida lugnet i hans väsen
och hans välvilliga omsorg om henne kunnat tilltaga, så tilltogo de nu. Tidigt på morgonen hennes födelsedag,
då hon gick att sätta sig vid fönstret medan vi arbetade, — något som hon alltid gjort förr, men nu börjat göra
med en blyg och tveksam min, som jag fann mycket rörande — såg jag honom taga hennes hufvud mellan sina
båda händer, kyssa henne på pannan och så gå sin väg, alltför upprörd att stanna kvar. Jag såg henne stå kvar som
en bildstod, där han lämnat henne, och sedan böja ned hufvudet, knäppa ihop händerna och brista i bitter gråt.

Efter den dagen inbillade jag mig ibland, att bon försökte säga någonting till mig, då vi händelsevis voro
ensamma någon stund. Men hon fick aldrig fram ett ord. Doktorn kom ständigt med nya förslag till nöjen
utomhus, som hon i sin mors sällskap skulle771

deltaga i; och mrs. Markleham, som var mycket be-gifven på nöje,n och lätt missnöjd då sådana icke förekommo,
gick gärna in på dessa förslag och understödde dem lifligt. Annie däremot var nedslagen och ohågad, brydde sig
just inte om någonting, utan följdq bara med dit man förde henne.

Jag Visste inte hvad jag skulle tro. Det gjorde inte min tant heller, som i sin ovisshet vandrade! sina hundra mil



inne i rummet. Det underligaste af alltihop var, att den enda lindring, som banade sig väg genom denna husliga
olyckas hemliga regioner, trängde dit i mr. Dicks person.

Hvilka hans tankar i frågan voro, eller hvad han gjorde för iakttagelser, kan jag inte säga, lika litet som om han
kunnat det själf, om jag frågat honom. Men, som jag redan sagt i berättelsen om min skoltidj hans Vördnad för
.doktorn var obegränsad, och i verklig tillgifvenhet ligger en iakttagelseförmåga så fin, att den lämnar den mest
utvecklade intelligens långt bakom sig — det märkes till och med på de lägre djurens kärlek till människan. Och
denna hos mr. Dick inneboende hjärtats intelligens, om jag så får kalla den, träffades utan tvifvel af någon klar
san-ningsstråle.

Med stolthet hade han återtagit sitt gamla privilegium iatt på en och annan ledig stund vandra fram och tillbaka i
trädgården med doktorn, alldeles som han plägat göra i doktorns allé i Canterbury. Men så fort sakerna råkat i
detta läge, ägnade han all sin lediga tid åt dessa vandringar, ja, han steg upp tidigare än vanligt för att få mera
godt om tid. Om han förr aldrig varit så lycklig, som då doktornj läste upp stycken för honom ur det där
underbara lexikonet, var han nu fullkomligt olycklig, om inte doktorn tog upp manuskriptet ur fickan och började
läisa. Och dä doktorn och jag voro upptagna af vårt arbete, tog han sig för att vandra fram och tillbaka med mrs.
Strong och hjälpte henne att sköta sina älsklingsblommor eller rensa trädgårdssängarna. Jag antar, att han sällan
talade tolf ord i timmen^77 2

m!en hans lugna intresse och hans uppmärksamma an-siktuttryck funno genklang i bådas bröst; de visste om
hvarandra, att de tyckte om honom, och att han höll af dem båda, och så blef han hvad ingen annan kunnat blifva
— en föreningslänk mellan dem.

När jag tänker mig honom med hans outgrundligt djupsinniga ansikte vandrande fram och tillbaka med doktorn,
förtjust att bli bombarderad med lexikonets obegripliga ord; när jag tänker mig honom, bärande väldiga
trädgårdskannor åt Annie, knäböjande med handskar på Tabbarna, sysselsatt med ett mikroskopiskt arbete bland
de späda bladen, uttryckande, tydligare än någon filosof mäktat, i allt hvad han gjorde sin lifliga önskan att vara
hennes vän, strilande sympati, tillit och ömhet genom hvarje hål i vattentratten; när jag tänker mig honom alltid
klar på det område, som tilltalades af andras olycka, aldrigj insläppande kung Carl i trädgården, aldrig försumlig i
sitt tacksamma tjänande, aldrig afvikande från vetskapen om att något kommit i olag eller från sitt uppsåt att
ställa det till rätta — då blygs jag att veta, att han inte var vid sina sinnens rätta bruk och frågar mig, hur jag
brukat mina.

»Det är ingen annan än jag, Trot, som vet hvad den mannen går för!» anmärkte min tant helt stolt, då vi talade
om hjonom. »Dick kommer att utmärka sig än!» ; ; !: j jL | |[|J

Innan jagi afslutar detta kapitel, måste jag anföra ännu en sak. Under fortgången af besöket hos doktorns, hade
jag märkt att brefbäraren dagligen aflämnade två eller tre bref till Uriah Heep, som stannade kvar i Highgate tills
de andra återvände, ty det var nu ferier på kontoret. Dessa bref voro alltid! på ett mycket affärsmässigt sätt
adresserade af mr. Micawber, som antagit en rund, juridisk handstil. Af dessa obetydliga omständigheter slöt jag
mig till, att mr. Micawber skötte sig väl och blef därför mycket förvånad, då jag mottog följande bref från hans
älskvärda hustru:773

»Canterbury, måndags afton.

Utan tvifvel skall det öfverraska er, min bäste mr. Copperfield, att mottaga detta meddelande. Dess innehåll torde
öfverraska er ändå mera, och allra mest skall det öfverraska er, att jag ber er anse det som ett verkligt förtroende,
som måste hemlighållas. Saken är den, att mina känslor som maka och mor behöfva tröst, och som jag inte vill
rådfråga min familj, emot hvilken mr. Micawber redan hyser misshag, vet jag ingen bättre att fråga än er, min
vän och forne hyresgäst!.

Ni har nog märkt, min bäste mr. Copperfield,, att det mellan mig och mr. Micawber — som jag aldrig skall
öfvergifva — städse rådt en anda af inbördes förtroende. Mr. Micawber har väl kanske någon gång utfärdat en
revers utan att rådfråga mig, eller har han kanske missledt mig med afseende på den tidpunkt, då förbindelsen



bort infrias. Detta har verkligen händt. Men i allmänhet har icke mr. Micawber haft några hemligheter för
ömhetens barm — jag menar hans hustru — utan sedan vi gått till hvila, har han alltid gifvit mig del af dagens
händelser.

Sök att föreställa er, min bäste mr. Copperfield,, hur bittert det känns för mig, då jag nu säger er, att mr.
Micawber är alldeles förändrad. Han är sluten. Han är hemlighetsfull. Hans lif är ett mysterium för henne, som
delat hans glädje och hans sorg —-jag syftar åter på hans hustru — och jag försäkrar er, att jag, med undantag af
det faktum, att han från morgon till kväll sitter på kontoret, ej vet mer om honom än om gubben i månen.

Men ej nog med detta. Mr. Micawber är butter och tvär. Han är sträng. Han visar sig frånstötande möt våra två
äldsta barn, han är ej längre stolt öfver tvillingarna, han betraktar med köld den skuldlösa främling, som sist sällat
sig till vår krets. De penningemedel, hvarmed våra utgifter skola bestridas, afvinner jag honom med största
svårighet,,'774

ehuru de nedbringats till ett minimum, och ibland får jag till och med höra hotelser om att han skall etablera sig
— jag citerar hans eget uttryck. Därtill kommer, att han hårdnackadt vägrar att inlåta sig på någon förklaring
öfver detta handlingssätt, som hotar att göra mig vansinnig.

Detta är svårt att uthärda, det är hjärtslitande. Om ni, som känner mina svaga krafter, vill råda mig, säga mig hur
jag bäst skall använda dem i en så svår och brydsam belägenhet, så ökar ni ytterligare antalet af de väntjänster ni
redan gjort mig. Med hjärtliga hälsningar från barnen och ett leende från den till all lycka ännu omedvetna
främlingen; tecknar jag mig, min bäste mr. Copperfield.

Er bedröfvade Emma Micawber.»

Jag ansåg mig icke befogad att ge en hustru med mrs. Micawbers erfarenhet något annat råd än att genom
tålamod och vänlighet söka återvinna mr. Micawber, och jag sade henne, att det visste jag nog att hon i alla fall
skulle göra. Brefvet kom mig emellertid att mycket tänka på honom.

KAP XLIII.

Ännu en återblick

Låt mig än en gång stanna vid ett minnesvärdt; skede i mitt lif. Låt mig träda åt sidan och se gengångarne af de
dagarna draga förbi, ledsagande min eg«en skugga i det dunkla tåget.
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föga längre än en sommardag, en vinterafton. Än vandrar jag fram med Dora öfver allmänningen, som står i full
blomning och liknar ett fält af glänsande guld; än ligger den osedda ljungen i högar och knippen under ett lager
af snö. I ett andetag synes floden, som flyter fram där vi gå om söndagarna, gnistra i sommarsolen, krusas af
vintervinden eller hejdas af drifisens block. Så fort flöt ännu ingen flod mot hafvet, som den floden glänser,
förmörkas och rullar bort.

Ej ett grand förändras i de båda små fågellika damernas hus. Klockan pickar öfver eldstaden, barometern hänger i
hallen. Hvarken klockan eller barometern visar någonsin rätt, men vi tro hängifvet på båda.

Jag har uppnått den af lagen bestämda myndighetsåldern. Jag har fyllt tjuguett år. Men det är ett slags värdighet,
som kommer af sig själf. Låt mig tänka efter hvad jag uträttat. r

Jag har tämt det vilda stenografiska mysteriet. Jag förtjänar ganska ansenligt på det. Jag står högt i rop för min
skicklighet i allt som tillhör den konsten och är en af de elfva, som referera parlamentsdebatterna för en
morgontidning. Natt för natt nedskrifver jag förutsägelser, som aldrig slå in, löften, som aldrig uppfyllas,
förklaringar, som endast afse att fördunkla. Jag vadar i ord — Britannia, den olyckliga kvinnan, har jag alltid för
mig som en uppsatt fågel, tätt späckad med byråkratiska skrifpennor och omsnurrad med slentrianens röda
bindgarn. Jag är tillräckligt hemmastadd bakom kulisserna att känna det politiska lifvets värde. Därvidlag är jag
en otrogen, som väl aldrig lär bli omvänd.

Min kära gamla vän Traddles har försökt sig på samma bana, men den var inte i Traddles' genre. Han tar sin
motgång helt gladt och frågar mig, om jag inte kommer ihåg, att han alltid varit långsam och trög. Han har
tillfällig sysselsättning i samma tidning som jag — sätter upp fakta och torra ämnen, som sedan utvecklas och
förskonas af män med lif-77 6

ligare fantasi. Han har blifvit upptagen i advokat-ståndet, och med beundransvärd flit och försakelse har han
lyckats skrapa ihop ytterligare ett hundra pund som afgift till en juridisk mellanhand, på hvars kontor han arbetar.
En betydlig kvantitet glödgadt portvin tömdes vid hans utnämning, och då man ser på räkningen, får man det
intrycket, att Inner Temple vunnit på den affären.

Jag har gjort mig bemärkt på annat sätt. Med fruktan och bäfvan har jag börjat författa. Jag skref en obetydlighet
anonymt, skickade den till en tidskrift, och den korn ut i tidskriften. Då fattade jag mod och skref sedan en hel
mängd småsaker. Nu får jag ordentligt betaldt för dem. På det hela taget står jag mig godt. När jag räknar mina
inkomster på vänstra handens fingrar, hjoppar jag öfver tredje fingret och stannar vid mellersta leden på det
fjärde.

Vi ha flyttat från Buckingham Street till en liten vacker villa, helt nära den jag var och såg på, då min hänförelse
nyss blifvit tänd. Min tant, som ganska fördelaktigt sålt sitt hus i Dover, tänker emellertid inte stanna här, utan
ämnar flytta in i en ändå mindre liten stuga i närheten. Hvad betyder väl det? Att jag skall gifta mig ? Ja visst I

Ja, jag skall gifta mig med Dora! Miss Lavinia och miss Clarissa ha gifvit sitt samtycke, och om någonsin några
kanariefåglar haft mycket att bestyra, kan det sägas om dessa. Miss Lavinia, som frivilligt åtagit sig
öfvervakandet af min älsklings utstyrsel, gör aldrig annat än klipper till mönster af kardus-papper och är ständigt
af olika tankar med en ytterst aktningsvärd ung man med en lång väfbunt och ett alnmått under armen. En
sömmerska med nål och tråd instuckna i bröstet har kost och boning i huset, och det förefaller mig som om hon
aldrig tog af fingerborgen, vare sig att hon äter, dricker eller sofver. De ha gjort min älskling till en modelldocka.
Alltid får hon bud efter sig att komma och pröfva än ett, än ett annat. Vi få inte sitta i ro i fem minuter om
aftnarna, ty oupphörligt knackar någon besvärlig tjänsteande på777

dörren och säger. »Vill miss Dora vara god och komma ditupp?»

Miss Clarissa och' min tant genomsöka hela London för att taga reda på bohagsartiklar, som sedan Dora och jag
skola gå och se på. Det vore mycket bättra om de köpte varorna med detsamma, utan denna inspektions-



ceremoni, ty när vi skola taga i betraktande en köksspis eller ett matskåp, får Dora se ett litet kinesiskt hus med
klockor på taket åt Jip och föredrar det. Och det tar tid att vänja Jip vid hans nya bostad, sedan den väl blifvit
köpt. Hvar gån g han går ut eller jin, börja, klockorna pingla, och då blir han alldeles förskräckligt rädd.

Peggotty kommer till London för att göra nytta, som hon säger, och börjar genast arbeta. Hennes' uppgift tyckes
vara att göra allting så rent som det kan bli. Hon skurar allt som kan skuras, tills det skiner som hennes egen
redliga panna af ständig gnidning. Och vid den tiden är det, jag börjar fà syn på hennes ensamme broder, som om
kvällarna vandrar genom de mörka gatorna och noga betraktar de förbigåendes ansikten. Så dags på dagen talar
jag aldrig med honom. Då jag ser hans allvarliga gestalt där den går fram, vet jag alltför väl hvad han söker och
hvad han fruktar.

Hvarför ser Traddles så viktig ut, då han i dag besöker mig i Gommons, där jag fortfarande för formens skull
bevistar förhandlingarna ibland, då jag har tid? Förverkligandet af mina ungdomliga dröm-rnerier står för dörren.
Jag skall taga ut tillståndsbevis för ingående af äktenskap.

I sanning ett litet dokument, som likväl åstadkommer så mycket, och då det nu ligger där på pulpeten, betraktar
Traddles det med en blandning af beundran och bäfvan. Där stå namnen David Copperfield och Dora Spenlow i
det ljufva sammanhang, hvari de så länge hägrat för mig, och där i hörnet skådar den faderliga inrättningen,
stämpelkontoret* som så välvilligt intresserar sig för hvarjehanda tilldragelser i det mänskliga lifvet, där i hörnet
skådar det778

ned på vår förening; och där nedkallar ärkebiskopen af Canterbury i trycksvärta en välsignelse öfver oss till så
billigt pris man möjligen kan begära.

Icke förty går jag som i en dröm, en orolig, lycklig, brådskande dröm. Jag kan inte tro, att det skall bli af nu, och
ändå tror jag), att hvar människa jag går förbi på gatan måste ha ett slags förnimmelse af att jag skall gifta mig i
öfvermorgon. Den ärkebiskopliga vikarien känner mig, då jag kommer ner för att aflägga eden, och han affärdar
saken lätt, som om något hemligt förstånd existerade oss emellan. Traddles har ingenting där att göra, men följer
med som mitt stöd och min vän.

»Jag hoppas att nästa gång du kommer hit, min hedersbror», säger jag till Traddles, »blir det i eget ärende. Jag
hoppas det blir snart!»

»Tack för dina goda önskningar, min bästa Copperfield», svarade han. »Jag hoppas detsamma. Det är godt att
veta, att hon väntar på mig hur länge som helst, och hon är verkligen den allra sötaste flicka —»

»När skall du vara henne till mötes vid diligensen ?» frågade jag.

»Klockan sju», svarade Traddles och såg på sin gamla silfverrofva — samma klocka, som han en gång i skolan
tog hjulet ur för att göra en kvarn. »Det är väl ungefär vid samma tid som miss Wickfield kommer, eller hur ?»

»Litet tidigare. Hon kommer klockan half nio.»

»Jag försäkrar dig, gamla gosse», sade Traddles, »att jag är nästan lika glad som om jag själf skulle gifta mig.
Tänk att denna sak skulle få ett så lyckligt slut! Och den vänskap och uppmärksamhet du visat, genom att vilja ha
Sofi med vid detta glada tillfälle och bjuda henne att vara brudtärna tillika med miss Wickfield, förtjänar i
sanning min varmaste tacksägelse. Tro mig, jag känner det djupt.»

Jag hör på och trycker hans hand, och vi prata och promenera och äta middag och så vidare, men jag tror det
icke. Ingenting är verkligt.119

Sofi anländer i rättan tid till Doras fastrar. Hon har det allra behagligaste ansikte — är inte precis vacker men ser
så treflig ut — och är en af de vänligaste, naturligaste, uppriktigaste, mest intagande varelser jag någonsin sett.
Traddles presenterar henne för oss med mycken stolthet, och då jag sedan i en vrå lyckönskar honom till hans
val, gnuggar han händerna i fulla tio minuter, och hvartenda hårstrå på hans hufvud står rätt i vädret.

Jag har hämtat Agnes vid Canterburydiligensen, och för andra gången se vi hennes glada, vackra ansikte i vår



krets. Agnes tycker mycket om Traddles, och det är ett verkligt nöje att se dem hälsa på hvarandra och att
iakttaga den strålande förtjusning, hvarmed han presenterar den sötaste flicka i världen för henne.

Men jag tror det inte ändå. Vi hä en härlig afton och äro obeskrifligt lyckliga; men jag tror det inte. Jag kan inte
samla mig. Jag kan inte kontrollera min lycka under dess fortgång. Jag går som i en dimma, och allt förefaller
mig ovisst. Det är som om jag stigit upp en morgon för en eller annan vecka sedan och inte la,gt mig sedan dess.
Jag vet inte, när det var i går. Det är som om jag i många månader burit tillståndsbeviset i fickan.

Och dagen därefter, då vi i flock gå att bese huset — vårt hus — Doras och mitt — är det mig omöjligt att
betrakta mig som dess herre. Det är som vore jag där på grund af någon annans tillåtelse. Jag väntar till hälften,
att den riktige husbonden skall komma hem och säga, att jag är välkommen. Ett sådant vackert litet hus det är!
Blommorna i mattmönstren se ut som om de vore nyplockade, och de gröna bladen på tapeterna som om de nyss
slagit ut. Muslinsgardinerna äro snöhvita, möblerna klädda med rosenrödt, och Doras trädgårdshatt med de blåa
banden — hur förtjust blef jag inte då jag första gången såg henne i en liknande! — hänger redan på sin lilla
pinne. Gitarrfodralet ser riktigt hemmastadt7 8o

ut i sin vrå, och alla stöta emot Jips pagod,, som är alldeles för stor för den lilla bostaden.

Än en lycklig afton, fullt lika overklig som allt det öfriga, och jag smyger mig in i det vanliga rummet innan jag
går. Dora är icke där. De ha väl inte afslutat pröfningen än. Miss Lavinia tittar in och hviskar hemlighetsfullt, att
det ej dröjer länge innan hon kommer. Men nog dröjer det i alla fall. Till sist frasar det dock utanför dörren, och
någon knackar på.

»Stig in!» säger jag, men knackningen upprepas.

Jag går till dörren, undrande hvem det är; där möter jag ett par klara ögon och ett rodnande ansiktei. Det är Doras
ögon och ansikte, och miss Lavinia har klädt henne i morgondagens stass, klänning, hatt och allt, som jag skulle
få se. Jag sluter min lilla hustru till mitt hjärta, och miss Lavinia blir förskräckt för att jag knycklar till hatten, och
Dora både skrattar och gråter för att jag är så förtjust. Och allt förefaller det mig mera overkligt än någonsin.

»Tycker du det är vackert, Doady?» frågar Dora.

»Vackert ? Ja, det vill jag lofva.»

»Och är du säker på att du tycker riktigt mycket om mig ?»

Ämnet är förbundet med en sådan fara för hatten,, att miss Lavinia skriker till igen och ber mig förstå, att Dora
tillhör den kategori, som man bara får se men inte röra. Dora står där nu vid pass en minut och låter beundra sig,
tjusande i sin förvirring; och så tar hon af sig hatten — hvad hon ser naturligj ut, då hon tagit af sig den! — och
springer sin väg med den i handen. Bäst det är, kommer hon ned-dansande igen i sin vanliga klänning och frågar
Jip, om jag fått en liten vacker hustru och om han kan förlåta henne, att hon gifter sig, och så faller hon på knä
och låter honom, för sista gången medan hon är flicka, sitta på kokboken.

Jag går hem, mera klentrogen än någonsin — jag har tagit ett rum i närheten — och stiger upp383

i god tid följande morgon för att begifva mig till Highgate Road och hämta min tant.

Aldrig förr har jag sett min tant sådan. Hon är klädd i lavendelfärgadt siden, bär en hvit hatt och är alldeles
öfverdådig. Janet har klädt henne och har nu kommit in för att se på mig. Peggotty är färdig att gå i kyrkan, där
hon ämnar från läktaren beskåda vigseln. Mr. Dick, som skall göra tjänst som brudens far, har låtit bränna sitt
hår. Traddles, som enligt öfverenskommelse mött mig och stigit i åkdonet vid tullen, erbjuder i sin dräkt en
bländande förening af krämfärg och ljusblått, och så väl han som mr. Dick göra intryck af att vara idel händskar.

Det där såg jag naturligtvis, efter jag vet det, men jag är virrig och tycker mig ingenting se. Och ingenting tiror
jag heller. Då vi sedan rulla bort i en öppen vagn, är dock detta sagobröllop så pass Verkligt för mig, att jag fattas
af ett undrande medlidande med de olyckliga som ej få vara med om det utan sopa sina bodar eller gå till sina
dagliga sysselsättningar.



Min tant sitter med min hand i sin hela vägen. Då vi ett litet stycke innan vi hunnit till kyrkan låta kusken hålla,
för att Peggotty, som suttit på kuskbocken, skall stiga af, ger hon min hand en tryckning och mig en kyss.

»Gud välsigne dig, Trot! Om du vore min egen gosse, kunde jag inte hålla mera af dig. I dag tänker jag på din
mor, det stackars barnet.»

»Det gör jag med — och på allt jag har er att tacka för, älskade tant.»

»Tyst, tyst barn!» säger min tant, och i sin öfver-flödande hjärtlighet räcker hon sin hand till Traddles, som sedan
räcker sin till mr. Dick, som sedan räcker sin till mig, som sedan räcker min till Traddles, och' så äro vi framme
vid kyrkporten.

Kyrkan är stilla och fridfull, men med afseende| på dess inverkan på mig kunde den gärna varit ett ångväfveri i
full gång. Därhän har det kommit med mig. : ' h i;'782

Det öfriga är i sin helhet en osammanhängande dröm.

En dröm om att de komma in med Dora, och att kyrkstäderskan ställer upp oss framför altarringen som en
korpral ställer upp sina rekryter, och jag undrar till och med i den stunden, hvarför de där gummorna som städa
kyrkan och öppna bänkarna alltid skola vara de vresigaste bland kvinnor, och om det är någon religiös farhåga
för det smittosamma i glädtigheten, som förmår vederbörande att ställa dessa ättikskäril på vägen till
himmelriket.

En dröm om att prästen och klockaren träda fram, om att några fiskare och annat godt folk komma in, om att
bakom mig står en gammal sjöbuss som sprider en stark doft af rom i kyrkan, om att akten inledes af en djup
stämma och att vi alla uppmärksamt höra på.

En dröm om att miss Lavinia, som tjänstgör som biträdande brudtärna, är den första som börjar gråta och —
enligt min förmodan — hedrar Pidgers minne med snyftningar, om att miss Clarissa räcker henne en luktflaska,
om att Agnes vårdar sig om Dora;, om att min tant söker framställa sig som ett stränghetens mönster, med tårar
tillrande utför kinderna, om att lilla Dora är mycket darrande och uttalar sina svar sakta och hviskande.

En dröm om att vi båda knäböja bredvid hvarandra, om att Dora darrar mindre och mindre men alltjämt håller
Agnes i hand, om att akten fortgår stilla och allvarligt, om att vi alla efter dess slut se på ?hvarandra under
aprilliknande växlingar af leenden och tårar, om att min unga hustru blir litet hysterisk i sakristian, gråter och
tänker på sin älskade pappa.

En dröm om att hon snart blir glad igen ochj att vi skrifva in våra namn i kyrkboken allesammans. Om att jag går
upp på läktaren efter Peggotty, som också skall skrifva in sig som vittne, om att Peggotty tar mig i famn i en vrå
och talar om för mig, att7^3

hon var med då min egen älskade mor gifte sig, om att allt var öfver och att vi skulle gå.

En dröm om att jag så stolt och' lycklig vandrar utför stora gången med min ljufva hustru vid min arm, genom ett
moln af till hälften sedda människor, predikstolar, epitafier, kyrkbänkar, dopfunter, orglar och kyrkfönster, i
hvilket blanda sig svaga minnen från min barndoms kyrka där hemma, för länge i världen sedan.

En dröm om att det hviskas, då vi gå förbi, att vi äro ett så ungt par och att hon är en så vacker liten brud, om att
vi alla äro så glada och språksamma i vagnen då vi fara hem, om att Sofi berättar, att hon hållit på att svimma då
Traddles, åt hvilken jag anförtrodt äkteskapstillståndet, tillfrågades därom, ty hon fruktade, att han tappat det
eller att någon stulit det i hans ficka, om att Agnes skrattar helt muntert och att Dora är så förtjust i Agnes, att
hon inte vill släppa henne utan alltjämt håller hennes hand i sin.

En dröm ip.m en uppdukad frukost med alla möjliga goda saker, dels vackra, dels mättande, att äta och dricka,
och som jag smakar på utan minsta aning om hvad jag förtär, ty jag lefver af idel kärlek och bröllop och tror inte
mera på rätterna än på någonting annat.

En dröm om att jag i samma drömmande tillstånd håller ett tal utan att ha något begrepp om hvad jag velat säga,



men med en känsla af att jag egentligen! ingenting sagt. Om att vi äro mycket medelsamma och mycket
(drömlikt) lyckliga och om att Jip får smaka på bröllopskakan och mår illa af det efteråt.

En dröm om att de förhyrda hästarna äro förspända och att Dora försvinner för att byta om dräkt. Om att min tant
och miss Clarissa stanna kvar hos oss och att vi promenera i trädgården, om att min tant, som vid frukosten hållit
ett litet tal till Doras fastrar, gör litet narr af sig själf men är stolt öfver det ändå.

En dröm om att Dora är färdig och att miss784

Lavinia fladdrar omkring henne, ledsen att mista den vackra leksak, som beredt henne en så angenäm
sysselsättning. Om att Dora gör den ena upptäckten efter den andra af att ha glömt en massa småsaker^ och om
att alla människor äflas att springa efter dem.

En dröm om att alla flocka sig kring Dora, då hon ändtligen börjar taga afsked och att hela sällskapet med sina
lysande dräkter och band ter sig som en blomsterparterr. Om att min älskling nästan kväfs under ett regn af
blommor, men skrattande och gråtande befriar sig därur och kastar sig i mina svartsjuka armar.

En dröm om att jag vill bara Jip — som skall följa med oss — men att Dora säger nej, hon vill själf bära honom,
annars tror han, att hon inte längre tycker om honom sedan hon blifvit gift, och det skulle krossa hans hjärta. Om
att vi gå arm i arm, och att Dora stannar och ser sig om och säger: »Om jag ibland varit stygg eller otacksam mot
någon^ så glöm det I» och sedan brister i gråt.

En dröm om att hon viftar med handen och att vi åter sätta oss i rörelse. Om att hon stannar än en gång och ser
sig om, skyndar tillbaka till Agnes och ger henne och ingen annan sin sista afskedskyss.

Vi åka bort tillsammans, och jag vaknar från, drömmen, tror slutligen på den. Det är min kära;, kära lilla hustru
jag liar bredvid mig, henne som jag älskar så innerligt!

»Är du lycklig nu, du tokiga gosse?» säger Dora. »Är det riktigt säkert, att du inte ångrar dig?»

Jag har trädt åt is|idan för att se skuggbilderna från de dagarna draga förbi. De äro borta nu och jag återgår till
min historia. 785

KAP. XLIV.

Vårt hushåll.

v

Det var någonting ganska egendomligt att efter smekmånadens slut, sedan brudtärnorna rest, slå mig ned i mitt
eget lilla hem, ensam med Dora. Det var som om jag mist min egentliga sysselsättning, som jag förut bestått i den
mest absorberande kurtis.

Det föreföll så underligt att alltid ha Dora i närheten. Det kändes alldeles oförklarligt att inte nödgas gå ut och
söka upp henne, inte ha någon anledning att pina och plåga mig med afseende på henne, inte behöfva skrifva till
henne, inte planera och hitta på utvägar för att få vara ensam med henne. Ibland då jag om aftnarna såg upp från
min skrifning, och hon satt där midt framför mig, plägade jag luta mig tillbaka i min stol och tänka på hur
besynnerligt det var, att här sutto vi två tillsammans som om det fallit alldeles af sig själft och som om ingen
annan haft med den saken att göra —att allt det romantiska i förlofningstillståndet lagts på hyllan, att vi
egentligen inte behöfde behaga någon annan än hvarandra — hvarandra lifvet igenom.

Då någon lång debatt pågick i underhuset och jag var borta tills det blef mycket sent, föreföll det mig på
hemvägen så sällsamt, att Dora var därhemma 1 I början var det någonting så underbart, då hon sakta smög sig
ned för att tala med mig medan jag intog min aftonmåltid. Det var så förbluffande att med visshet veta, att bon
lade ,upp sitt hår i papiljotter. Det var någonting i högsta grad öfverraskande att första gången se henne göra det.

Jag undrar just, om ett par unga fåglar kunnat

50. — Dickens, David Copperfield\786



vara mera okunniga i hushållsväg än min vackra Dora och jag voro. Naturligtvis hade vi en tjänarinna, och hon
skötte hushållet åt oss. Än i dag är det min hemliga tro, att det var mrs. Crupps dotter, som uppträdde under
förklädnad, så förskräckliga dagar hade vi med Mary Änne.

Hennes tillnamn var Paragon, som ju betyder mönster. Då vi togo henne i vår tjänst, påstods det, att hennes natur
svagt antyddes medelst hennes namn. Hon hade en orlofsedel, som var så stor som en teateraffisch, och enligt
detta dokument var hon skicklig i alla husliga sysslor, som jag hört talas om och i en hel mängd, som jag aldrig
hört talas om förr. Hon var en kvinna i sin ålders blomma med stränga anletsdrag och led af ett slags ständig
mässling eller röda hund, som framför allt angrep armarna. Hon hade en kusin vid lifgardet, och han hade så
långa ben, att han såg ut som en annan karls eftermiddags-skugga. Hans lifjacka var i samma grad för liten åt
honom som han var för stor för vår bostad. Han gjorde vårt hus mindre än det egentligen var genom att stå i en så
orimlig proportion till det. Dessutom voro väggarna inte så tjocka, och närhelst han tillbringade aftonen inom
våra väggar, fingo vi veta det genom ett oafbrutet mummel i köket.

Vår skatt hade intyg om att hon var nykter och ärlig. Jag vill därför tro, att hon fallit i vanmakt, då vi funno
henne under pannmuren, och att det var sopköraren, som hade de felande teskedarna på sitt samvete.

Men hon gjorde oss mycken vånda. Vi voro medvetna om vår oerfarenhet och kunde inte reda oss på egen hand.
Vi hade varit öfverlämnade åt hennes barmhärtighet, om hon haft någon,, men hon var en samvetslös kvinna och
hade ingen. Hon var orsaken till vår första lilla tvist.

»Min lilla älskling», sade jag en dag till Dora, »tror du, att Mary Änne har något begrepp om tiden?»

»Hvarför frågar du så, Doady ?» sade Dora och blickade oskyldigt upp från sin ritning.787

»Därför att klockan nu är fem, min ängel», sade jag, »och vi skulle ha ätit middag klockan fyra.»

Dora såg forskande på klockan och antydde, att den gick för fort.

»Tvärtom går den efter, min vän», sade jag och tog upp mitt ur, »den går fem minuter efter.»

Min lilla hustru kom och satte sig på mitt knä för att söka lugna mig, och med blyertspennan drog hon ett streck
midt på min näsa efter hela dess längd; men det var ju ingen middag, fastän roligt nog i och för sig. *

»Tycker du inte, min lilla hustru», sade jag, »att det vore bäst att göra Mary Änne föreställningar?»

»O nej, låt mig slippa det, Doady! Jag kan det inte»; sade Dora.

»Hvarför inte min vän?» frågade jag helt saktmodigt. .

»Jo, för att jag är en sådan liten gås», sade Dora, »och det inser hon.»

Jag ansåg denna uppfattning så oförenlig med fastslåendet af något slags system till kontroll på Mary Änne, att
jag rynkade pannan något litet.

»O, hvilka fula rynkor min stygga gosse fått i pannan!» sade Dora, och som hon satt kvar på mitt knä, ritade hon
upp dem med blyertspennan,, som hon fuktade mot sina rosenläppar för att den skulle ta bättre, och hennes
låtsade ifver var så förtjusande, att den mot min vilja kom mig att le.

»Nu är gossen snäll igen», sade Dora, »han blir så mycket vackrare när han skrattar.»

»Men mitt söta barn», sade jag.

»Nej, nej, inte så där!» utbrast Dora och' gaf mig en kyss. »Du får inte vara en elak Blåskägg! Var inte
allvarsam!»

»Min snälla hustru», sade jag, »vi få lof att vara allvarsamma ibland. Sätt dig nu här på stolen, alldeles intill mig.
Gif mig blyertspennan! Så där ja! Låt oss nu tala förstånd. Du kan väl begripa, min iälskling» — hvad den
handen kändes liten i min och hvad den vigselringen var näpen att skåda! — »du788

kan väl begripa, att det inte är vidare angenämt att gå hemifrån utan middag — skulle du tycka det?»



»Ne-ej», svarade Dora helt sakta.

»Men så du darrar, min älskling!»

»Det är för att jag vet, att du tänker gräla på mig», utbrast Dora med klagande röst.

»Min snälla vän, jag vill bara tala förstånd med dig.»

»Att tala förstånd är ändå värre än att gräla!» skrek Dora alldeles förtviflad. »Jag gifte mig inte för att man skulle
tala förstånd med mig'. Om du tänkte tala förstånd med en sådan liten stackare som jag är, borde du ha sagt mig
det, du grymma gosse!»

Jag sökte blidka Dora, men hon vände bort ansiktet och skakade lockarna, så att de flögo från den ena sidan till
den andra, i det hon sade: »Du grymma^ grymma gosse!» så många gånger, att jag verkligen inte visste hvad jag
skulle göra. I min ovisshet gick jag därför några slag af och an i rummet och kom så tillbaka till min plats.

»Dora, min älskling!»

»Nej, jag är inte din älskling, för du ångrar säkert, att du gift dig med mig, annars skulle du inte vilja tala förstånd
med mig.»

Jag kände mig så förnärmad af inkonsekvensen i denna beskyllning, att det gaf mig mod att vara allvarsam.

»Nu, min egen Dora», sade jag, »är du mycket barnslig och pratar dårskaper. Jag är säker på att du inte glömt, att
jag i går nödgades gå ut, innan halfva middagen var öfver, och att jag i förrgår mådde riktigt illa, för att jag i en
hast måste slänga i mig en skifva halfstekt kalfkött; i dag får jag ingen middag alls, och jag törs inte säga hur
länge vi väntade på frukosten — och tevattnet kokade. inte, när det (togs in. Jag vill inte förebrå dig, min vän,
men det är långt ifrån trefligt.»

»O, du grymma, grymma gosse, som säger, att jag är en obehaglig hustru!» utbrast Dora.789

»Se så, min snälla Dora^ det vet du mycket väl, att jag jnte sagt.»

»Du sade, att jag inte var treflig 1» sade Dora.

»Jag sade, att hushållningen inte var treflig.»

»Det är väl ett och detsamma I» sade Dora, och hon trodde det påtagligen, ty hon grät så bittert, så bittert. '. ' i i -
; | Nj

Jag gick åter ett slag i rummet, full af kärlek till min söta hustru och ansatt af så häftiga själfföre-bråelser, att jagi
frestades att slå hufvudet i väggen. Jag satte mig igen och sade:

»Jag förebrår dig inte, Dora. Vi ha båda mycket att lära. Jag försöker bara öfvertyga dig om, min snälla Dora, att
du måstø, att du verkligen måste»

— jag var fast besluten att icke gifva efter härvidlag

— »vänja dig att ha uppsikt öfver Mary Änne. Och så får du lof att själf åtaga dig litet både för din egen räkning
och min.»

»Det förvånar mig själf, att jag gör det», snyftade Dora, »d|. du kan tala så där otacksamt. »Du vet nog att jag
häromdagen, då du sagt att du gärna ville ha litet fisk, själf gick ut, ja, gick flera mil för att beställa det och
öfverraska dig.»

»Och det var också bra snällt af dig^, min egen! älskling», sade jag. »Jag var så tacksam för det* att jag inte på
några villkor kunde förmå mig att anmärka, att du köpt en lax, som var mera än två kunde förtära, och att den
kostade ett pund och sex, som var mera än vi hade råd till.»

»Men du tyckte, att den var så god», snyftade Dora, »och du sadej, att jag var en sötnos.»

»Och det kan jag säga än, min älskling», återtog jag. »Jag kan säga det tusen gånger.»



Men jag hade sårat Doras lilla ömtåliga hjärta, och det var inte lätt att trösta henne. Hon var så rörande i sina
snyftningar och sin klagan, att jag kände det som om jag på det allra svåraste sätt förnärmat henne. Jag var
tvungen att skynda bort, och jag kvarhölls till sent vid mitt arbete. Hela natten ansattes jag af samvetskval, som
gjorde mig790

mycket olycklig. Jag var till mods som en mördare och förföljdes af en dunkel känsla af att ha begått ett oerhördt
brott.

Först två eller tre timmar efter midnatt kom jag hem. Jag fann min tant i huset, och hon hade suttit uppe och
väntat på mig.

»Har någonting händt, tant ?» frågade jag.

»Nej, iingenting, Trot», svarade hon. »Sätt dig för all del. Lilla Blomman har varit litet nedstämd, och jag har
hållit henne sällskap. Det är allt.»

Jag lutade hufvudet mot handen och kände mig mera sorgsen och modfälld, då jag satt och stirrad^ in i elden, än
jagi kunnat tänka mig möjligheten, af, så kort efter förverkligandet af mina mest strålande förhoppningar. Då jag
satt där och grubblade, mötte jag min tants ögon, som hvilade på mitt ansikte. De hade ett oroligt uttryck, som
likväl genast skingrades.

»Jag försäkrar tant», sade jag, »att jag själf känt mig olycklig hela kvällen vid tanken på att Dora gjjorde det. Min
afsikt var likväl endast att tala ömt (och kärleksfullt med henne om våra husliga angelägenheter.»

Min tant nickade uppmuntrande.

»Du måste ha tålamod, Trot», sade hon.

»Ja visst, och Gud skall veta, att jag inte vill vara orimlig, tant.»

»Nej, nej», sade min tant. »Men Lilla Blomman är en mycket ömtålig blomma, och vinden måste fara varligt
fram öfver henne.»

I mitt hjärta tackade jag min goda tant för hennefc ömhet mot min hustru, och jag var förvissad om att det förstod
hon.

»Tror ni inte, tant», sade jag efter att ännu en liten stund hä betraktat elden, »att ni ibland till bådas vår fördel
kunde ge Dora ett och annat råd?»

»Nej, Trot», svarade min tant icke utan rörelse,, »nej. Bed mig inte om det!»

Hennes ton var så synnerligt allvarsam, att jag såg upp helt förvånad.393

»Då jag blickar tillbaka på mitt lif, barn», sade min tant, »tänker jag på en och annan, som nu hvilar i grafven och
som jag kunnat stå på mera vänskaplig fot med. Om jag hårdt bedömde andras misstag i giftermålsväg, var det
kanske för att jag hade grundade skäl att hårdt bedöma mitt eget. Men nog om det. Jag har i många år varit en
tvär, vresig och konstig kvinna. Det är jag än, och det kommer jag alltid att förblifva. Men du och jag ha gjort
hvarandra åtskilligt godt, Trot — åtminstone har du, kära Trot, gjort mig godt. Och vid det här laget får ej split
uppstå mellan oss.»

»Split mellan oss!» utbrast jag.

»Barn, barn!» sade min tant och slätade sin klänning. »Ingen kan förutsäga hur lätt det kunde gå därhän, eller hur
olycklig jag skulle kunna göra Lilla Blomman, om jag blandade mig i något här i huset. Jag vill, att vår lilla
älskling skall tycka om mig och vara sorgfri och glad som en fjäril. Tänk på ditt eget hem under det andra
äktenskapet, och gör aldrig henne eller mig den oförrätt du nyss antydde!»

Jag insåg genast, att min tant hade rätt, och jag fattade den fulla vidden af hennes ädelmodiga känsla i förhållande
till min hustru.



»Alla barn i början, Trot», fortfor hon, »och Rom byggdes inte på en dag och inte på ett år heller. Du har gjort
ditt fria val», — jag tyckte,, att det gick ett moln öfver hennes ansikte —» och du har valt fen mycket vacker och
en mycket ömhjärtad varelse. Det blir hädanefter din plikt så väl som din glädje — det vet jag naturligtvis, och
det är inte min mening att hålla någon predikan — det blir både din plikt och din glädje att värdera henne, som
du valt henne, efter de egenskaper hon har, icke efter de egenskaper hon möjligen icke har. Dessa senare bör du
framkalla hos henne, om du kan. Och kan du det inte, mitt barn» — nu gned sig min tant på näsan, »så får du
vänja dig att lefva dem förutan). Men kom ihåg, min gosse, att er framtid beror på er båda. Ingen kan hjälpa er, ni
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den själfva. Sådant är äktenskapet, Trot, och må Gud hjälpa och välsigna er båda, ty ni äro som ett par små barn i
den villande skogen!»

Min tant sade detta i frisk och uppmuntrande ton och gaf mig en kyss till insegel på välsignelsen,

»Se så», sade hon,, »tänd nu min lilla lykta och1 följ mig genom trädgården till min stuga.» Det fanns nälmligen
en genväg mellan våra bostäder. »Hälsa Lilla Blomma från Betsey Trotwood, då du kommer tillbaka, och hvad
du görj, Trot, så använd aldrigj Betsey till fågelskrämma, ty om jag sett rätt i spegeln är hon ful nog och mager
nog i sin vanliga skepnad.»

Med dessa ord knöt min tant om sitt hufvud med en halsduk, som bon plägade använda vid dylika tillfällen, så att
det såg ut som ett bylte, och jag följde henne hem. Då hon stod i sin trädgård och höll upp lyktan för att lysa mig
tillbaka, tyckte jag återigen, att hon observerade mig med en viss oro, men jag reflekterade ej vidare öfver det, ty
jag var för mycket upptagen af att begrunda hvad hon sagt och för mycket behärskad — eget nog för första
gången — af den öfvertygelsen, att verkligen Dora och jag utan andras tillhjälp måste skapa vår framtid, för att
kunna tänka på någonting annat.

Dora kom nedsmygande i sina små tofflor för att taga emot mig nu då jag var ensam, och hon grät vid min axel
och sadei, att jag hade varit hårdhjärtad och hon hade varit stygg, och jag tror, att jag sade ungefär detsamma.
Och så blefvo vi vänner igen* pch komm|o öfverens om att vår första lilla tvist också skulle bli den sista, och att
vi aldrig skulle gräla mer, om vi också lefde i hundra år.

Nästa husliga pröfning vi måste genomgå var eldprof vet med tjänare. Mary Annes kusin deserterade och gömde
sig i vår kolkällare, hvarifrån han till vår stora häpnad afhämtades af en afdelning vapenbröder, som förde bort
honom, belagd med handbojor, i en procession, som drog vanära öfver den åt gatan vettande delen af vår
trädgård. Detta gafmig mod att afskeda Mary Änne, som efter att ha fått sin lön lomade af så beskedligt, att det
riktigt förvånade mig, tills jag gjorde den där upptäckten angående teskedarna och äfven fick veta, att hon i mitt
namn men utan mitt bemyndigande lånat småsummor af åtskilliga krämare i grannskapet. Efter en mellantid med
mrs. Kidgerbury, den äldsta invånaren i Kentish Town, efter hvad jag tror, som gick i husen; som hjäiphustru,
men var för svag att förverkliga sina begrepp om yrket — fingo vi en annan skatt, som var en af de mest
välvilliga kvinnor jag sett, men som tagit för regel att stupa på näsan hvar gång hon, gick uppför eller utför
kökstrappan med en bricka och vanligen dök in i förmaket med teattiraljen, som om hon kastat sig i ett bad. Då
de förödelser denna; olyckliga varelse åstadkom gjorde det nödvändigt att skicka af med henne, efterträddes hon
af en hel rad odågor, interfolierade med mrs. Kidgerbury och afslutade med en ung person med en viss elegans,
som begaf sig till marknaden i Greenwich, klädd i Doras hatt. Sedan minns jag endast en följd
genomsnittssubjekt af liknande beskaffenhet.

Hvarenda varelse vi hade att göra med tycktes lägga an på att lura oss. Visade vi oss i en bod, var detta signalen
till att rycka fram med de underhaltigaste varorna. Köpte vi en hummer, var den fylld med vatten. Allt kött vi
köpte var segt, och brödet halfgräddadt. Då vi försökte få reda på rätta sättet att steka en stek, så att den blir
genomstekt men icke torr, slog jag själf upp i kokboken och fann där, att man bör beräkna en kvarts timme per
skålpund och kanske en kvart därutöfver på hela steken. Men till följd af någon besynnerlig otur höll aldrig
denna regel streck, och vi funno aldrig någon medelväg mellan det blodiga och det förbrända.



Jag har skäl att tro, att dessa misslyckade försök kostade oss mycket mer än om vi firat de mest glänsande
triumfer. Då jag gick igenom motböckerna^ föreföll det mig som om vi kunnat belägga golfvet i hela
köksvåningen med smör, så ofantlig var vår794

förbrukning af denna vara. Jag vet inte om tullinkomsterna vid den tiden tydde på någon ökning i efterfrågan laf
peppar, men om åtgången hos oss af denna krydda icke inverkade på marknaden, måtte ganska många familjer ha
upphört att begagna den. Och det underligaste af allt var, att vi aldrig hade någonting i huset.

Hvad det beträffar, att tvätterskan pantsatte våra kläder och i ett tillstånd af ånger och berusning kom och bad om
förlåtelse, är kanske det något som litet hvar en och annan gång råkat ut för. Detsamma torde kunna sägas om
skorstenselden, sockensprutans oduglighet och brandsynens försumlighet. Men jag fruktar, att det hörde till vår
personliga otur, att vi stadde en tjänarinna med en sådan smak för starka drycker, att hon kom vår porterräkning
på värdshuset att ökas med sådana oförklarliga poster som »ett kvarter rompunsch (mrs. C.)»; »ett halft kvarter
ge-never med kryddnejlikor (mrs. C.)»; ett glas rom med pepparmynta (mrs. C.)». Parenteserna syftade alltid på
Dora, som;, enligt hvad vi sedan fingo veta, ansågs ha njutit af alla dessa förfriskningar.

En af våra bedrifter i hushållsväg var en litern middag för Traddles. Jag träffade honom inne i London, frågade
honom om han inte ville följa med mig hem till middagen, och han samtyckte med nöjei. Jag skref till Dora och
sade, att han skulle komma. Vädret var vackert, och samtalsämnet på vägen utgjordes af min husliga lycka.
Traddles var lifligt intresserad och sade, att om ban tänkte sig att få ett sådant hem med Sofi, som väntade på
honom och ordnade för honom där, skulle enligt hans förmenande intet fattas i hans lycksalighet.

Jag kunde inte ha önskat mig en sötare liten hustru midt emot mig vid bordet, men när vi satte oss ned, kunde jag
bestämdt ha önskat litet bättra utrymme. Jag vet inte hur det kom sig, men fastän vi inte voro mer än två, hade vi
alltid trångt, men ändå tillräckligt utrymme att förlora allting. Jag antar, att skfälet var, att ingenting hade sin
bestämda plats795

utom Jips pagod, som ständigt stod i vägen. Vid ifrågavarande tillfälle satt Traddles så inklämd mellan pagoden
och gitarrfodralet, Doras blomstermålning och mitt skrifbord, att jag verkligen befarade, att han icke skulle
komma åt att begagna knif och gaffel, men med sitt vanliga goda lynne försäkrade han, att här var »oceaner af
utrymme, Copperfield! Jagj försäkrar dig, oceaner!»

Ännu ett hade jag kunnat önska, och det var, att Jip icke haft tillåtelse att spatsera omkring på bordduken under
middagen. Jag började anse, att de icke var förenligt med god ordning, äfven om han icke stuckit tassen i
saltkaret eller smörsåsen. Vid detta tillfälle tycktes han ha fått för sig, att han var. tillstädes enkom för att
skrämma Traddles, och han skällde på min gamla vän och gjorde sådana små ihärdiga anlopp mot hans tallrik, att
det med sanning kan sägas, att han lade beslag på konversationen.

Som jag emellertid visste, hur ömhjärtad min lilla Dora var och hur känslig för allt klander, som drabbade hennes
favorit, gjorde jag inga invändningar. Af samma skäl sade jag ingenting om tallrikarna, som skräpade på golfvet,
ej heller om bordställen, som voro rankiga och sågo ut som om de varit på tre kvart, ej heller om att Traddles
ytterligare blockerades af de kringskickade grönsakskarotterna och tillbringar ne. Jag kunde dock icke låta bli att
i all stillhet undra, då jag betraktade den framför mig stående; fårsteken innan jag skar i den, hur det kom sig, att
våra stekar alltid voro så konstigt formade, och om vår slaktare hade gjort upp kontrakt om alla vanskapliga får,
som kommo till världen. Men dessa reflexioner behöll jag för mig själf.

»Hvad har du på det där fatet, min ängel ?» sade jag till Dora.

Jag hade inte kunnat begripa, hvarför Dora gjort de mest intagande miner åt mig, som om hon velat kyssa mig.

»Ostron, min vän», svarade Dora blygt.796

»Och det har du hittat på själf?» sade jag helt förtjust.

»Jaha, Doady», sade Dora.



»Det var en god idé 1» sade jag och' lade ifrån mig förs kärar knif ven och gaffeln. »Det finns ingenting Traddles
tycker så mycket om.»

»Det var det jag trodde», sade Dora, »och därför köpte jag den allra nättaste lilla kägge, och karlen,, som sålde
dem, sade att de voro mycket goda. Men; jag — jag är rädd, att det är något fel med dem. De äro så Hinderliga».
Och nu skakade Dora på hufvudet, och ett par diamanter blixtrade i hennes1 ögon.

»Den som brutit dem har låtit båda skalen sitta kvar. Tag af det öfversta, min älskling.»

»Jag kan inte få loss det», sade Dora, som försökte af alla krafter och såg mycket bekymrad ut.

»Vet du hvad, Copperfield», sade Traddles och undersökte helt muntert fatet, »anledningen är — förträffliga
ostron tycks det vara —, men anledningen är nog den, att de aldrig blifvit öppnade.»

Detta ägde sin riktighet, och vi fingo inga ostrori. Några ostronknifvar ägde vi inte, och äfven om vi gjort det,
hade vi inte kunnat begagna dem. Följden blef, att vi sågo på ostronen och åto af fårköttet, det vili säga, vi åto så
mycket däraf som var stekt, och kryddade det med kapris. Om jag tillåtit det, hade säkert Traddles betett sig som
en vilde och ätit en grundlig portion rått kött för att ådagalägga sin belåtenhet med anrättningen. Men jag ville
inte höra talas om ett så blodigt offer på vänskapens altare. Vi fingo en karott stekt fläsk i stället, ty lyckligtvis
fanns det spicket sidfläsk i skafferiet.

Min stackars lilla hustru var så rädd för att jag skulle bli ledsen och blef så öfverlycklig då hon fann,; att jag icke
var det, att mitt undertryckta missnöje snart försvann och vi tillbringade en mycket angenäm afton. Dora satt med
armen på min stol, under det att Traddles och jag tömde ett glas vin, och hon begagnade hvarje tillfälle att hviska
mig i örat, att det7 97

var bra snällt af mig att inte visa mig som en grym, stygg gammal gosse. Efter en stund lagade hon till te åt oss.
Hon bar sig så nätt åt som om horx lekt kalas, och då var det väl inte underligt, om jag ej så mycket fäste mig vid
dryckens beskaffenhet. Sedan spelade Traddles och jag ett par partier bräde, jooh Dora sjöng under tiden till
gitarren, och det föreföll mig som om förlofningstiden och bröllopet varit en lycklig dröm och som om den där
aftonen,; då jag första gången hörde hennes röst, räckte än.

Då Traddles gått och jag, efter att ha följt honom ut, återvände till min hustru, ställde hon sin stol intill min och
satte sig bredvid mig.

»O, hvad jag är ledsen», sade hon, »vill du inte försöka att lära mig, Doady ?»

»Jag måste lära mig själf först, Dora», sade jag. »Jag är lika okunnig som du, älskade.»

»Ja, men du kan lära dig», sade hon, »och du har så rysligt godt hufvud.»

»Så du pratar, du lilla toka.»

»Jag önskar», återtog min hustru efter en lång tystnad, »att jag kommit till landsorten på ett helt år och fått bo hos
Agnes!»

Hennes händer lågo sammanknäppta öfver min axel, hennes haka hvilade mot dem, och hennes blåa ögon
blickade lugnt in i mina. f

»Hvarför det?» frågade jag.

»Jag tror, att hon skulle ha gjort mig mycket godt, och af henne hade jag kanske kunnat lära», sade Dora.

»Det går nog så småningom, min vän», sade jag. »Du bör minnas, att Agnes i många år skött hushållet åt sin far.
Redan som litet barn var hon samma Agnes som vi känna nu.»

»Skulle du vilja kalla mig vid ett namn jag själf hittat på ?» frågade Dora utan att röra sig.

»Hvad är det då ?» frågade jag och log.

»Det är nog ett dumt namn», sade hon och skakade lätt sina lockar. »Vill du kalla mig ditt hustrubarn?»



Jag skrattade och frågade mitt hustrubarn, hvar-798

för hon så gärna ville ha det namnet. Hon svarade, bibehållande samma ställning som förut, om jag undantar, att
den arm, jag lindat kring hennes lif, bragte hennes blåa ögon något närmare mina:

»Inte menar jag, du tokiga gosse, att du skall begagna det namnet i stället för Dora. Jag menar bara, att du skall
tänka på mig under den benämningen. När du frestas att bli ond på mig, skall du säga till dig själf, 'det är ju bara
mitt hustrubarn!' Då jag bär mig mycket dumt åt, skall du säga» 'jag har ju länge vetat, att hon inte kunde bli
annat än ett hustrubarn P Då du saknar något, som jag bort vara och troligen aldrig blir, så säg, 'mitt dåraktiga
hustrubarn älskar mig i alla fall', för det gör jag verkligen.»

Jag hade ej tagit hennes ord på allvar förut, ty jag hade inte haft någon aning om att hon själf menat allvarsamt.
Men hennes ömsinta natur kände sig så lycklig af hvad jag nu af fullt hjärta sade henne, att hela hennes ansikte
strålade af glädje innan tårarna hunnit torka. Snart var hon i sanning mitt hustrubarn, slog sig ned på golfvet
utanför Jips kinesiska hus och lät alla klockorna pingla, den ena efter dem andra, till straff för att Jip uppfört sig
så illa, under det att Jip låg blinkande i dörröppningen, alltför lat att ens bli förargad.

Denna Doras vädjan till mig gjorde ett starkt intryck på mig. Jag ser tillbaka på den tid, om hvilken jag skrifver,
jag besvär den lilla oskyldiga varelse jag så ömt älskade, att träda fram ur det förflutnas dimmor och skuggor och
åter vända sitt milda ansikte mot mig; och fortfarande står jag vid, att jag ständigt hade det där lilla talet i minnet.
Kanske tillämpade jag det icke på allra bästa sätt, men jag ställde mig aldrig döf för dess bevekande innehåll.

Inte långt därefter sade mig Dora, att hön tänkte bli någonting riktigt märkvärdigt i hushållsväg. Till följd däraf
gned hon af sitt plån, spetsade sin blyertspenna, köpte en ofantlig? hushållsbok, häftade om-799

sorgsfullt ihop alla de blad Jip slitit ur kokboken och gjorde de mest förtviflade bemödanden att »bli snäll», som
hon uttryckte sig. Men siffrorna hade samma envisa vana som förut — de ville inte gå ihop. Då hon med mycken
möda fört in två eller tre poster i räkenskapsboken, behagade Jip med viftande svans promenera fram öfver sidan
och sudda till alltsammans. Det lilla långfingret på Doras egen högra hand genomträngdes af bläck intill benet,
och det var nog det enda af gjorda resultat som ernåddes.

Ibland om kvällarna då jag satt hemma vid mitt arbete — ty numera skref ja g mycket och började att i min ringa
mån bli bemärkt som författare — plägade jag lägga ifrån mig pennan och betrakta mitt hustrubarn under hennes
bemödanden att bli snäll och förståndig. Först och främst bar hon då fram den ofantliga hushållsboken och lade
den med en djup suck ifrån sig på bordet. Därefter slog hom upp den vid det ställe, där Jip aftonen förut gjort den
oläslig, och ropade på Jip att komma och beskåda sina missgärningar. Detta åstadkom ibland en liten afvikelse
till fördel för Jip — möjligen litet nedbläckande af hans nos som straff. Därefter beordrades Jip att genast lägga
sig på bordet »som ett lejon» — detta var en af hans konster, ehuru jag just inte kan säga, att likheten med lejonet
var slående — och om han då hade lust att lyda, lydde han. Därefter tog hon pennan och började skrifva, men
fann ett hår i den. Då tog hon en annan penna och började skrifva, men fann, att den sprättade. Då tog hon ännu
en annan penna och började skrifva, men sade med låg röst: »Nej, den här raspar och stör Doady!» Och s/å afstod
hon från det misslyckade försöket och lade undan hushållsboken, efter att ha hotat att krossa lejonet med den.

Eller om hon var särdeles lugnt och' allvarligt stämd, kunde hon slå sig ned med plånet och en liten korg med
räkningar och andra dokument, som mera liknade papiljotter än något annat, och försöka att bringa dem till något
resultat. Efter att strängtSoo

ha jämfört dem sinsemellan och gjort anteckningar på plånet, hvilka hbn sedan strök ut, och gån g på gång räknat
vänstra handens fingrar både fram och tillbaka, blef hon vanligen så ledsen och modfälld och såg så olycklig ut,
att det gjorde mig ondt att se hennes ljusa anlete mulet — och det för min skull I — och' jagi gick då helt sakta
till henne och sade:

»Hur är det fatt, Dora?»

Dora plägade då se upp mot mig och helt hopplöst svara: »Jag får dem inte att gå ihop. De ge mig en sådan



hufvudvärk, och de göra aldrig som jag vill.»

Och då sade jag: »Låt oss försöka tillsammans Dora. Jagi skall visa dig hur du skall göra.»

Och jag började då en praktisk föreläsning, till hvilken Dora mycket uppmärksamt lyssnade i omkring fem
minuter, hvarefter bon blef alldeles förskräckligt trött och försökte lätta upp ämnet genom att vira mitt hår om sitt
finger eller pröfva, om det inte skulle kläda mig att ha nedvikta skjortkragar. Om jag då genom tystnad sökte
dämpa denna lekfullhet och fortfor med räkenskaperna, såg hon skrämd och modstulen ut och blef allt mer och
mer förvirrad, till dess minnet af hennes naturliga glädtighet, då jag först kiorsade hennes stig, och af att hon var
mitt hustrubarn kom öfver mig som en förebråelse. Jag lade då ifrån migi blyertsen och bad henne taga fram
'gitarren.

Jag var den tiden mycket upptagen af arbete och hade många bekymmer, men af samma hänsyn behöll jagt dem
för mig själf. Nu är jag långt ifrån säker på att jag handlade rätt, men det var för mitt hustrubarns skull jag gjorde
det. Jag rannsakar mitt inre och anförtror utan förbehåll dess hemligheter åt detta papper. Den där gamla
olyckliga känslan af att jag förlorat eller att jag saknade någonting intog helt visst någon plats i mitt hjärta, men
den förbittrade likväl icke mitt lif. När jag vandrade ensam ut i det vackra vädret och tänkte på de
sommardagar,8oi

då hela luften varit uppfylld af min ungdomliga förtjusning, var det nog någonting som fattades i förverkligandet
af mina drömmar, men jag trodde, att det öfver det förflutna låg en mild strålglans, som aldrig kunnat /spridas
öfver det närvarande. Det hände, att jag någon stund kunnat önska, att min hustru varit min rådgifvarinna, att hon
haft mera karaktär, mera fasthet att stödja och utveckla mig!, att hon varit rustad med förmågan att utfylla den;
tomhet, som på något sätt tycktes omgifva mig, men jag kände, att däri legat ett öfverjordiskt förverkligande af
en lycka, som aldrig varit mig ämnad och aldrig kunde äga rum.

Hvad åldern angick, var jag ju som äkta man bara pojken. Jag hade ej erfarit det mildrande inflytandet af andra
sorger och erfarenheter än de som antecknats på dessa blad. Om jag handlade orätt, som jag utan tvifvel ofta
gjorde, var det af missuppfattad kärlek och af brist på vishet. Jag skrifver rena sanningen. Det skulle föga gagna
mig att undertrycka den nu.

Alltså påtog jag mig vårt lifs mödor och' omsorger utan att ha någon som delade dem. Vi lefde ungefär som förut
i afseende på vår oefterrättliga hushållning, men jag hade vant mig vid den, och det gladde mig att se, att Dora
numera sällan var ledsen. Hon var munter och glad på sitt förra barnsliga sätt, älskade mig ömt och sysslade med
sina bagateller.

Då parlamentsdebatterna voro betungande — jag syftar nu på längden, ty till beskaffenheten voro de alltid tunga
— och jag kom hem sent, gaf sig Dora ingen ro, då hon hörde mina steg, utan skyndade utför trappan att taga
emot mig. När mina aftnar icke upptogos af den sysselsättning, hvartill jag med så mycken möda gjort mig
duglig, utan jag satt hemma och skref, plägade hon sitta helt tyst bredvid migj, hur sent det än var, och hon var då
så stum|, att ja g ofta trodde, att hon somnat. Men då jag lyfte på hufvudet, såg jag vanligen hennes blåa ögon
fästa,
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vid mig med den lugna uppmärksamhet, hvarom jag redan talat.

»O, hvad den gossen är trött!» sade Dora en, afton, då jagi mötte hennes blick i det jag stängde skrtfbordälådan.

»O, hvad den flickan är trött!» sade jag. »Det låter säga sig med mera sanning. En annan gång får du lof att gå
och lägga dig, min älskling. Det är alldeles för sent för dig.»

»Nej, tvinga mig inte att gå till hvila!» bad Dora (och kom fram till mig. »Det får du inte göra!»

»Dora!»

Till min häpnad hade hon snyftande slagit sina armar om min hals.



»Mår du inte väl, älskade? Är du inte lycklig?»

»Jo, jag] mår mycket väl och är mycket lycklig»,' sade Dora. »Men låt mig sitta uppe och se på när du skrifver.»

»Det var ock!så någonting att se för så klara ögon vid midnatt!» svarade jag.

»Tycker du verkligen, att de äro klara?» frågade Dora och' skrattade. »Det var bra roligt.»

»Du lilla fåfänga toka!» sade jag.

Men det var inte fåfänga, det var endast oskyldig} glädje öfver min beundran. Det visste jag, redan innan hjon
sade mig det.

»Om d,u tycker de äro vackra, kan du väl lofva mig att alltid få sitta uppe och se på när du skrifver!» sade Dora.
»Tycker du verkligen att de äro vackra ?»

»Mycket vackra.»

»Låt mig då stanna kvar och se på när du skrifver.»

»Det vinner nog inte deras klarhet på, Dora.»

»Jo, det gör den. För ser du, min skarpsinniga gosse, då glömmer du mig inte under det att du har hufvudet fullt
af tysta fantasier. Du tycker väl inte illa vara, om jag nu säger någonting myckety mycket tokigt — tokigare än
vanligt?» frågade Dora bchl tittade öfver min axel in i mitt ansikte.

»Hvad är det då för märkvärdigt?» frågade jag.

»Låt mig ha pennorna i förvar», bad Dora. »Jag8o 3

vill så gärna ha något att göra med alla de många timmarna, då du är så flitig. Får jag ha pennorna i förvar ?»

Minnet af hennes förtjusning, då jag svarade ja, lockar tårar i mina ögon. Då jag nästa gån g slog mig ned vid
skrifbordet, och sedan regelbundet hvar gång, satte hon sig på sin vanliga plats med en bunt gåspennor bredvid
sig. Hennes stolthet öfver att på detta satt få något att göra med mitt arbete och hennes glädje då jag behöfde en
ny penna — hvilket jag ofta låtsade göra — beredde mig ett nytt tillfälle att roa mitt hustrubarn. Ibland låtsade?
jag! som om jag behöft få ett och annat manuskript-blad renskrifvet, och då var Dora riktigt i sitt esse. De
förberedelser hon vidtog för detta storverk, de förkläden hon satte på sig, de kökshanddukar hon lånade in till
skydd mot bläcket, den tid som gick åt, de otaliga uppehåll hon gjorde för att leka med Jip och låtsa att han
begrep alltsammans, den öfvertygelse hön hyste, att hennes verk var ofullständigt, om hon ej satte sitt hamn
under det, och så hennes sätt att komma och visa upp det för mig, som om hon varit en liten skolflicka, och när
jag berömde det, falla mig om halsen — allt detta är rörande minnen för mig, hur enfaldigt det än kan synas för
andra.

Kort därefter tog hon hand om nycklarna och gick omkring i huset och slamrade med hela knippan, som hon bar i
en liten korgväska, bunden vid sitt smärta lif. Sällan fann jag de lås stängda, som nycklarna, hörde till, bch
nyckelknippan gjorde förnämligast tjänst som leksak åt Jip — men Dora var nöjd, och det förnöjde mig. Hon var
fullt öfvertygad om att ganska mycket åstadkoms med att hon låtsades sköta hushållet ioch! var glad och munter,
som om vi lekt barnkalas alla dagar.

Så fortgick vårt lif. Dora var nästan lika öm mot min tant som mot mig och talade ofta om för henne, att det varit
en tid, då h|on fruktat, att tant skulle vara »en gammal stygg gumma». Aldrig såg jag min tant så systematiskt
foga sig efter någon annah.8o 4

Hon riktigt kurtiserade Jip, fastän Jip aldrig visade sig tacksam, lyssnade dag ut, dag in till gitarren, fastän jag är
rädd att hon inte tyckte om musik, anmärkte aldrig på odågorna, ehuru frestelsen därtill måtte ha varit stark,
tillryggalade otroliga väglängder för att öfverraska Dora med inköp af småsaker, som Dora kunde behöfva, och
kom aldrig in trädgårdsvägen och saknade henne i rummet utan att ställa sig nedanför trappan och med en röst,
som klingade gladt genom hela huset, ropa: »Hvar är Lilla Blomma ?»



KAP. XLV.

Mr. Dick uppfyller min tants förutsägelse.

Någon tid hade förgått sedan jag lämnat doktorn, men som vi bodde i lians grannskap, såg jag honom ofta, och
flera gånger hade vi alla varit bjudna till hans hem på middag eller te. Den gamla soldaten var nu ständigt
stationerad under doktorns tak. Hon var sig alldeles lik som förr, och samma odödliga fjärilar fladdrade alltjämt
öfver hennes mössa.

I likhet med åtskilliga andra mödrar jag känt under lifvets lopp, var mrs. Markleham långt mera begifven på
nöjen än hennes dotter var. Hon behöfde ganska mycket förströelse och låtsade, som en slug gammal soldat, att
då hon följde sin egen böjelse, uppoffrade hon sig för sitt barn. Doktorns önskan, att Annie skulle roa sigj, föll
därför i hög grad hennes förträffliga mor i smaken, och hon gillade obetingadt hans välvilliga omtanke.

Jag betviflar alls icke, att hon utan att veta det förde sonden ned i doktorns sår. Utan att göra sig 8o 4
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skyldig till annat än en viss tanklöshet och själf-viskhet, icke alldeles oförenliga med fullmogen ålder, tror jag,
att hon bekräftade hans farhågor för att han var sin unga hustru till hinder och att de båda makarnas tycken voro
helt olika, just genom att hon så högt prisade hans afsikt att för sin hustru lätta lifvets börda.

»Min kära doktor», sade hon till honom en dag så att jag hörde det, »det förstår ni nog, att det vore litet kusligt
för Annie att jämt sitta instängd här.»

Doktorn nickade, välvilligt instämmande.

»Annorlunda blir det, när hon kommer till sin mors ålder», sade mrs. Markleham och viftade med solfjädern.
»Mig kunde ni sätta i ett fängelse, om jag hade godt sällskap där och finge draga min spader — jag skulle finna
mig därvid. Men jag är inte Annie, jag, och Annie är inte sin mor.»

»Visst det, visst det!» sade doktorn.

»Ni är den bästa människa i världen — jo, det står jag fast vid!» ty doktorn gjorde en af värj ande rörelse. »Jag
måste säga er midt i ansiktet hvad jag så ofta sagt på er rygg, ni är den bästa människa i världen, men inte kan ni
väl dela hennes intressen och tycken, eller hur?»

»Nej», sade doktorn i sorgsen ton.

»Och det är just därför», sade mrs. Markleham och klappade honom på axeln med sin hopslagna solfjäder, »det är



just därför, jag så högligen gillar er omtänksamhet. Den bevisar, att ni inte som så många äldre personer, väntar
er att finna gamla hufvuden på unga axlar. Ni har studerat Annies karaktär, och ni förstår den. Det är just det jag
tycker så mycket om.»

Till och med doktor Strongs lugna och tåliga ansikte uttryckte en viss känsla af smärta, under det att han åhörde
dessa artigheter — så tyckte åtminstone jag.

»Därför, min bästa doktor», fortfor den gamla soldaten och klappade honom flera gånger ömt med solfjädern,
»kan ni vid alla tider och tillfällen befalla8o 6

öfver mig. Jag ber er förstå, att jag är helt och hållet till er tjänst. Jag följer gärna med Annie på operor, konserter,
utställningar och hvad som helst, och ni skall aldrig finna, att jag klagar öfver trötthet. Plikten, min kära doktor,
plikten går framför allt annat i världsalltet!»

Och hion stod vid sitt ord. Hon hörde till dem som kunna stå ut med mycket nöjen, och hon vacklade, aldrig i
troheten mot sin sak. Sällan fick hon tag, i tidningen — som hon hvar dag studerade i två timmar genom
lornjetten, nedsjunken i husets bekvämaste stol — utan att hon där fann någonting,] som det kunde roa Annie att
se. Det hjälpte inte att Annie försäkrade, att hon var trött på allt sådant. Hennes mor inföll då alltid: »Min söta
Annie, säg inte så. Jag skall säga dig, mitt barn, att du visar dig inte så tacksam som du borde för doktor Strongs
vänlighet.»

Detta sades vanligen i doktorns närvaro, och jag tror, att det var hvad som egentligen förmådde Annie att
upphöra med sina invändningar, när hon kom fram med några sådana, men i allmänhet underkastade hon sig sin
mors vilja och gick hvart denj gamla soldaten önskade.

Numera hände det sällan, att mr. Maldon var med. Ibland inbjödos min tant och Dora att följa med dem, och de
antogo då bjudningen. Ibland bjöds Dora ensam. Det hade funnits en tid, då detta skulle vållat mig oro, men min
misstro hade skingrats till följd af det som den där aftonen tilldragit sig i doktorns arbetsrum. Jag trodde, att
doktorn hade rätt — några värre misstankar hyste jag inte.

Då min tant och jag voro ensamma, plägade hon ibland gnida sig på näsan och säga, att för henne; var det en
gåta; hion önskade, att de varit lyckligare; hon trodde icke, att vår militära vän — så kallade hon alltid den gamla
soldaten — förbättrade saken. Min tant ;uttryckte vidare som sin åsikt, att »om vår militära vän Ville klippa af de
där fjärilarna och skänka detn till skorstensfejarae att kläda ut sig med vid8o 7

deras förstamaj-fest, så skulle det vittna om att hon börjat bli litet förståndigare.»

Men den hon ständigt hoppades på var mr. Dick. Den mannen hade påtagligen fått en idé i hufvudet, sade hon,
och om han bara för en gån g kunde få fatt i den riktigt, hvilket föll sig svårt för honom1, skulle han uträtta
någonting stort.

Omedveten om denna profetia, fortfor mr. Dick! att intaga en absolut oförändrad ställning till doktorn och till
mrs. Strong. Han tycktes hvarken rycka framåt eller vika tillbaka. Han tycktes ha fastnat på sin ursprungliga
grundval, alldeles som en byggning, och jag måste bekänna, att min tro på att han någonsin skulle komma ur
fläcken icke var stort större än om hän varit en byggning.

Men en afton några månader efter sedan jag gift mig, stack mr. Dick in hufvudet i mitt arbetsrum!, där jag satt
ensam och skref, — Dora och min tant drucko te hos de små fågellika fastrarna — och sade efter en betydelsefull
harkling :

»Det skulle väl falla sig olägligt for dig, Trotwood^ om jag bad att få tala med dig ?»

»Visst inte, mr. Dick», svarade ja g. »Var så giod och stig in!»

»Trotwood», sade mr. Dick! och' lade fingret pä näsan sedan han tryckt min hand, »innan jag sätter mig, skulle
jag vilja säga någonting. Du känner din tant ?» i

»Något litet», svarade jag.



»Hon är den underbaraste kvinna i världen.»

Sedan hän meddelat mig denna underrättelse, som han affyrade som ett skott, satte sig mr. Dick med större allvar
an vanligt ochf såg på mig.

»Nu, min gosse», sade mr. Dick, »ämnar jag göra dig en fråga.»

»Gör mig så många frågor ni behagar», sade jag.

»Hvad anser du mig för?» frågade mr. Dick och lade armarna i kbrs.

»För en afhållen gammal vän», sade jag.

»Tack skäll du hä, Trotwood», återtog mr. Dick8o 8

och skrattade samt räckte i sin glädje fram handen till ännu en tryckning. »Men jag menar», och nu blef han åter
allvarsam, »hvad anser du mig för i det här afseendet?» och han rörde vid sin panna.

Jag var villrådig om svaret, men han hjälpte mig med ett ord.

»Svag?» sade mr. Dick.

»Möjligen något», svarade jag tveksamt.

»Alldeles riktigt!» .utbrast mr. Dick, eget nog helt förtjust. »Ser du, Trotwood, när de togo bekymren ur, du vet
nog hvilkens hufvud, och flyttade dem, du vet nog hvart, så blef det —» och mr. Dick snurrade båda händerna
om hvarandra gång på gång, smällde sedan ihop dem och rullade dem så öfver hvarandra för att beteckna
förvirring. »Så där gick det till inom mig — inte sant?»

Jag nickade, och han nickade tillbaka.

»Kort sagdt, min gosse», sade mr. Dick och sänkte rösten till en hviskning, »jag är svagsint.»

Jag hade velat mildra uttrycket, men han hejdade mig.

»Jo, det är jag. Hon förnekar det. Hon vill inte höra talas om det, men jag är det ändå. Jag vet, att jag är det. Om
inte hon tagit mitt försvar som en vän, hade jag sedan många år suttit inspärrad och fört en dyster tillvaro. Men
jag skall draga försorg om henne. Renskrifningspengarna ger jag aldrig ut. Dem gömmer jag i en sparbössa. Jag
har gjort mitt testamente. Hon får alltihop. «Hon skall bli rik — förnäm.»

Mr. Dick tog fram sin näsduk och torkade ögonen. Därpå lade han mycket omsorgsfullt ihop den, pressade den
mellan båda händerna, stack den i fickan och tycktes med den äfven affärda min tant.

»Du, Trotwood, är en bildad man», sade mr. Dick. »En mycket bildad man. Du vet hvilken lärd man, hvilken stor
man doktorn är. Du vet hvilken ära han alltid bevisat mig. Han är inte stolt i sin vishet. Ödmjuk, lödmjuk,
nedlåtande, till och med mot stackarsSög

Dick, som är svagsint och ingenting vet. Jag har medelst ett snöre skickat upp hans namn på en papperslapp till
draken, då den var högt uppe i skyn bland lärkorna. Draken var glad att få ta emot det, sir, och det gjorde himlen
ljusare.»

Jag gladde honom mycket med att säga af fullt hjärta, att doktorn var värd vår största vördnad och vår högsta
aktning.

»Och hans vackra hustru är en stjärna», sade mr. Dick. »En strålande stjärna. Jag har sett henne lysa. Men» — nu
drog han sin stol närmare mig och lade sin hand på mitt knä — »moln, sir — moln.»

Jag besvarade den oro, hans ansikte uttryckte, med att gifva samma uttryck åt mitt och skaka på hufvudet.

»Hvad slags moln är det ?» sade mr. Dick.

Han såg forskande in i mitt ansikte och var så angelägen att förstå saken, att jag gjorde mig mycken möda att
svara honom långsamt och tydligt, alldeles som om jag noga förklarat någonting för ett barn.



»Det har uppstått något olyckligt missförhållande mellan dem», svarade jag, »någon sorglig anledning till
tvedräkt. Saken är hemlig. Den kan bero på den stora olikheten i ålder. Den kan också ha sin grund i någonting
helt obetydligt.»

»Inte är väl doktorn ond på henne, Trotwood ?» sade han efter en stund.

»Nej, han är henne innerligt tillgifven.»

»Då är jag på det klara med det, min gosse !» sade mr. Dick.

Och han blef på en gång så förtjust, att han slog till mig på knäet, lutade sig tillbaka i stolen med ögonbrynen
.uppdragna så högt han kunde få dem och kom mig att tro, att han var mera från förståndet än .någonsin. Han
blef dock lika hastigt allvarsam igen, lutade sig framåt som förut, och efter att helt vördnadsfullt ha tagit fram
näsduken, som om den verkligen föreställt min tant, sade han:

»Den underbaraste kvinna i världen, Trotwood,8io

Hvarför har inte hon gjort någonting för att ställa det till rätta?»

»Saken är för svår och ömtålig för en sådan inblandning», svarade jag.

»Mycket bildad man», sade mr. Dick och! pekade på mig. »Hvarför har inte han gjort någonting?»

»Af samma skäl», svarade jag".

»Då ä,r jag på det klara med det, min gosse!» sade mr. Dick. Öch nu reste han sig upp och stod där än mera
förtjust än förut, nickade på hufvudet och slog sig upprepade gånger för bröstet, tills man kunnat tro att han
nästan nickat och slagit både lif och anda ur kroppen på sig.

»En stackare, som har en skruf lös», sade mr. Dick, »en enfaldig, svagsint person, sådan som undertecknad», och
åter slog han sig på bröstet, »torde kunna göra hvad så där märkvärdigt folk inte förmått. Jag skall föra ihop dem,
gosse. Mig skola de inte klandra. Mot mig ha de intet att invända. Det är detsamma om jag gör någonting galet.
Jag är ju bara mr. Dick, och hvem bryr sig om Dick ? Dick är detsamma som ingen. Pytt!» Och han formade
läpparna till ett föraktfullt uttryck, som om han blåst bort sig! själf. #

Det var tur, att hän hunnit så pass långt i sitt hemlighetsfulla meddelande, ty nu hörde vi, att diligensen stadnade
utanför den lilla trädgårdsgrinden, och min tant och Dora voro åter hemma.

»Inte ett ord, gosse!» fortfor hän hviskande. »Må skulden drabba Dick — den svagsinta Dick — den tokiga Dick.
Jag här en tid tänkt, att jag skulle komma på det, och nu här jag det. Efter hvad du sagt mig, är jag alldeles säker
om att jag har det. Rätt så!»

Ej ett ord mera yttrade mr. Dick om saken, men under närmaste halftimme fäktade han som en optisk telegraf —
till min tants stora bestörtning — i akt och mening att ålägga mig obrottslig tystnad;.

Underligt nog hörde jag inte af någonting vidare på två eller tre veckor, ehwu jag var mycket intresserad att få
veta utgången af hans bemödanden^8ii

allra helst som jag spårat en skymt af godt förstånd — att icke tala om god känsla, ty det ådagalade han alltid — i
den slutsats, hvartill han kommit. Till sist började jag tro, att han i sitt vacklande och orediga sinnestillstånd
antingen glömt sin afsikt eller öfvergifvit den.

En vacker afton, då Dora inte hade lust att gå ut, vandrade min tant och jag af till doktorns villa. Det var på
hösten, och aftonluften var ostörd af parlamentariska debatter. Jag minns, att då vi trampade på lofven, doftade
det som i vår trädgård i Blunderstone, och den gamla känslan af olycka tycktes draga förbi på aftonvinden.

Det var skymning då vi kommo fram till villan. Mrs. Strong kom i detsamma ut från trädgården, där mr. Dick
dröjde kvar och med knifven i hand hjälpte trädgårdsmästaren att spetsa några störar. Doktorn var upptagen af
någon inne i sitt arbetsrum, men den besökande skulle gå strax, sade mrs. Strong, som bad oss stanna kvar för att
träffa hennes man. Vi följde med henne in i salongen och satte oss vid fönstret i skumrasket. Något krus kom ej i



fråga mellan så gamla vänner och grannar, utan vi kommo och gingo hur det föll sig.

Vi hade inte suttit där i mångia minuter då mrs. Markleham, som alltid var beskäftig och bråkade med ett eller
annat, kom inrusande med sin tidning i handen och ropade alldeles andlös : »Men hvarför i all världen, Annie,
talade du då inte om för mig, att det var någon inne i skrifrummet ?»

»Bästa mamma», svarade hon helt lugnt, »hur kunde jag ana, att du ville bli upplyst om det ?»

»Ville bli upplyst om det!» sade mrs. Markleham och sjönk ned i soffan. »Jag har väl aldrig i mitt lif blifvit så
bestört.»

»Har mamma då varit inne i skrifrummet ?» frågade Annie.

»Om jag varit inne i skrifrummet?» upprepade hon ifrigt. »Ja, det har jag verkligen varit. Jag öfverraskade den
hedersmannen — döm om mina812

känslor, miss Trotwood och David! — just då han höll på att skrifva sitt testamente.»

Hennes dotter vände sig hastigt om, där bon satt vid fönstret.

»Jo, min kära Annie», upprepade mrs. Markle-ham i det hon bredde ut tidningen som en duk öfver knäna och
lade sina händer därpå, »just som han höll på att sätta upp sin sista vilja och testamente. Tänk bara hvad han är
kärlèksfull och omtänksam I För att göra rättvisa åt den älsklingen — ty det är det enda ord, som passar honom
— måste jag tala om för er, hur det var. Ni vet kanske, miss Trotwood, att här i huset tänder man aldrig ljus
förrän ögonen äro färdiga att flyga ur hufvudet af ansträngning att läsa tidningen, och att det i hela huset inte
finns en stol, där man med trefnad kan sitta och läsa tidningen utom inne i doktorns skrif-rum. Detta var
anledningen att jag lockades dit, och där såg jag också, att det brann ljus. Jag öppnade dörren. Jämte doktorn
voro två herrar därinne, antagligen jurister, och alla tre stodo de vid bordet, den käre doktorn med en penna i
handen. 'Detta testamente uttrycker således helt enkelt', sade doktorn — Annie lilla, hör nu på riktigt — 'detta,
mina herrar, uttrycker således helt enkelt det förtroende jag hyser för mrs. Strong och tillerkänner henne utan
förbehåll alltsammans?' Den ena af juristerna svarade: 'Och tillerkänner henne utan förbehåll alltsammans.' Med
de för en mor så naturliga känslorna utbrast jag då: 'Jag ber tusen gånger om förlåtelse!' snafvade på tröskeln och
skyndade bort genom den lilla korridoren, som går förbi skafferiet.»

Mrs. Strong öppnade glasdörren och gick ut på verandan, där hon stödde sig mot en pelare.

»Men säg mig nu, miss Trotwood, och säg mig, David», sade mrs. Markleham, som mekaniskt följde henne med
ögonen, »är det inte riktigt uppfriskande att träffa på en man vid doktor Strongs ålder, som har styrka att göra
någonting sådant? Det bara be-8i3

visar hur rätt jag hade. Jag sade till Annie, då doktor Strong aflagt ett mycket smickrande besök hos mig och
gjort henne till föremål för en kärleksförklaring och ett frieri: 'Mitt barn', sade jag, 'enligt mitt förmenande är det
inte tu tal om att ej doktor Strong kommer att "betrygga din framtid och göra vida mer än han utfäster sig till/»

Nu ringde det i klockan, och vi hörde de båda främmande herrarnes steg, då de aflägsnade sig.

»Nu är det säkert färdigt», sade den gamla soldaten, efter att ha lyssnat därtill. »Den goda varelsen har
undertecknat det och satt sitt sigill på det, och nu har han lugn i sitt sinne. Och det kan han förtjäna ! O, hvilket
hjärta! Annie^ min söta vän, jag går in i skrifrummet med min tidning, ty jag riktigt vantrifs utan nyheterna. Miss
Trotwood, David, kom för all del in och hälsa på doktorn.»

jag märkte, att mr. Dick 'stod inne i det halfmörka rummet och fällde ihop sin knif, då vi följde henne till
doktorns skrifrum, och att min tant gned sig på näsan som en mild afledare för sin förtrytelse| öfver vår
militäriska vän, men hvem som först kom in i skrifrummet, eller hur mrs. Markleham i blinken sjönk ned i sin
bekväma stol, eller hur min tant och jag kommo att stå bredvid hvarandra nära dörren — så vida hon inte hade
skarpare ögon än jag och höll mig tillbaka — har jag glömt, om jag någonsin, vetat det. Men det vet jag, att vi
sågo doktorn innan han såg oss, där han satt vid sitt bord, omgifven af sina kära folianter och lugnt stödjande



hufvudet mot handen. Att vi i samma ögonblick sågo mrs. Strong sväfva in, blek och darrande. Att hon var stödd
vid mr. Dicks arm. Att han lade sin andra hand på doktorns arm och kom doktorn att se upp med ett frånvarande
uttryck. Att då doktorn lyfte på hufvudet, sjönk hans hustru på knä vid hans fötter;^ lyfte bedjande upp sina
händer och fäste på honom denna minnesvärda blick, som jag aldrig skall förgäta. Att mrs. Markleham, då hon
fick se detta, släppte tidningen och satt och stirrade, mera lik gallion-8i4 i

bilden på skeppet Förvåningen än någonting annat jag kan tänka mig.

Blidhieten i doktorns sätt och öfverraskning, värdigheten som präglade hans hustrus bedjande ställning, mr.
Dicks vänligt (jeltagande oro och det allvar, hvarmed min tant mumlade: »Den mannen galen!» — segerstolt i
medvetandet om från hvilken olycka hon räddat honom — ser och hör jag mera än jag minns det, då jag nu
skrifver om det.

»Doktor!» sade mr. Dick. »Hvad är det som är i olag? Se hit!»

»Annie!» utbrast doktorn. »Inte vid mina fötter, min kära Annie!»

»Jo», sade hon, »och jag ber och anhåller att ingen lämnar rummet. O, min make, min far, bryt denna långa
tystnad! Låt oss båda veta, hvad det är, som ställt sig emellan oss!»

Mrs. Markleham, som på en gång återfått talförmågan, och' som tycktes svälla af familjestolthet och moderlig
förtrytelse, utbrast nu: »Annie, stig genant upp loch förnedra inte både dig och de dina, så vida du jinte vill se
mig förlora förståndet med detsamma.»

»Mamma», svarade Annie, »öda inga ord på mig, ty min vädjan är ställd till min man, och! inte ens, du har
någonting att betyda i denna stund.»

»Har jagi ingenting att betyda!» utbrast mrs. Markleham. »Jag tror flickan blifvit tokig. Ge mig ett glas vatten!»

Jag var alldeles för upptagen af doktorn och hans hustru att fäßta mig vid hennes begäran, som intei heller gjorde
intryck på någon annan. Mrs. Markleham fortfor alltså att flämta, stirra och fläkta sig med solfjädern.

»Annie», sade doktorn och fattade ömt hennesj händer, »min älskade Annie! Om under tidens lopp vårt
äktenskap undergått någon förändring, bär du inte skulden därför. Felet är mitt ochf endast mitt. Min
tillgifvenhet, min beundran och aktning för dig äro8iS

oförändrade. Jag önskar göra dig lycklig. Jag älskar och ärar dig af hjärtat. Stig upp, Annie, jag ber dig!»

Men hjon ville det ej. Sedan hon sett på honom: ett ögionblick, sjönk hon ned närmare intill honom, lade sin arm
öfver hans knä, sänkte hufvudet mot armen och'sade:

»Om jagi har här någon vän, som i denna sak kan säga ett ord för mig eller min man; om jag här här någon vän,
som kan ge luft åt en misstanke^ som mitt hjärta stundom tillhviskat mig1, om jag här här någon van, som ärar
min man eller någonsin hyst tillgifvenhet för mig, och om den vännen har vetskap om någonting, af hvad
beskaffenhet som helst, som kan bidraga till att medla mellan oss, så bönfaller jagi den vännen om att tala!»

En djup tystnad inträdde. Efter några ögonblick af smärtsam tvekan bröt jag tystnaden.

»Mrs. Strong», sade jag, »jag har kännedom om något, som doktor Strong på det allvarligaste ålagt mig! att
förtiga, och jag har förtegat det intill denna afton. Men jaJgi tror, att den stund är inne, då det skulle vara en
missförstådd pålitlighet eller finkänslighet att förtiga det längre, och er uppmaning fri-kallar mig från hans förbud
att yppa saken.»

Hon vände sitt ansikte mot mig ett ögonblick, och' jag visste, att jag hade ratt. Jag k;unde inte ha motstått dess
bön, äfven om den tillit, det ingaf mig, varit mindre viss.

»Vår framtids frid», sade hon, »hvilar kanske i era händer. Jag litar fullkomligt på att ni inte fördöljer någonting.
Jag vet på förhand, att ingenting, som ni eller någon annan kan säga mig, kommer att för mig ställa min mans
ädla hjärta i någon ny dager. Fälst er alls icke vid hur era ord kunna drabba migl Jag skall sedan tala ut inför



honom och inför Gud.»

Efter denna allvarliga uppfordran ansåg jag mig inte beh|öfva be doktorn om tillåtelse utan berättade helt enkelt
hvad som den där aftonen tilldragit sig i detta rum, blott så till vida mäklande med sanningen, att jag något
mildrade Uriah Heeps råa uttryck. Mrs.8i6

Marklehams sätt att stirra under hela redogörelsen och de häftiga ^trop, hvarmed hon ibland afbröt mig, trotsa all
beskrifning.

Sedan jag slutat, förblef Annie tyst några sekunder med nedböjdt hufvud, som jag förut beskrifvit. Men så tog
hon doktorns hand — han satt fortfarande i samma ställning, som då vi kommit in —, tryckte den till sitt bröst
och kysste den. Mr. Dick hjälpte henne helt sakta att resa sig upp, och då hon började tala, stod hon stödd af
honom och blickade ned på sin man, från hvilken hon aldrig tog sina ögon.

»Allt som gått genom min själ sedan jag blef gift», sade hon med låg, ödmjuk, öm stämma, »vill jag nu
uppenbara för dig. Jag kunde inte lefva och undandölja det aldra minsta, då jag vet hvad jag nu vet.»

»Kära Annie», sade doktorn mildt, »jag har aldrig tviflat på dig, mitt barn. Du behöfver ingenting säga„ Idet
behöfver du verkligen inte, min vän.»

»Jo», svarade hon i samma ton som förut, »jag måste ovillkorligen öppna hela mitt hjärta för den högfeinnade
och sanningsälskande man, som Gud skall veta, att jag år från år, dag från dag lärt mig att älska och vörda allt
mer och mer.»

»Sannerligen», afbröt henne mrs. Markleham, »om jag har något begrepp —»

(»Det har du inte, du pratmakerska!» anmärkte min tant i en harmsen hviskning.)

— »så tillåt mig att anmärka, att det alls inte är nödvändigt att ingå i dylika detaljer.»

»Därom kan ingen annan än min man döma, •jmamma», sade Annie utan att taga blicken från hans ansikte, »och
han skall höra mig. Förlåt mig, mamma, om jag säger någonting, som kan göra dig smärta. Jag har själf både ofta
och länge erfarit smärta.»

»Det låter något, det där!» sade mrs. Markleham och drog efter andan.

»Sedan jag var helt ung», sade Annie, »bara en liten flicka, förbinda sig mina första begrepp om allt hvad
kunskap heter med. en långmodig vän och lärareSi;

— min aflidne faders vän — som jag alltid höll mycket af. Jag kan inte minnas något, som jag vet, utan att
minnas honom. Han nedlade i min själ dess första skatter och satte sin prägel på dem alla. För mig hade de nog
aldrig fått samma goda betydelse^ om jag inte mottagit dem af hans händer.»

»Det är, som om hennes mor varit ingenting!» utbrast mrs. Markleham.

»Säg inte så, mamma», sade Annie, »men jag beskrifver honom sådan han var. Det måste jag göra. Under min
uppväxt intog han alltjämt samma plats. Jag var stolt öfver att han intresserade sig för mig och jag var djupt, ömt
och tacksamt fäst vid honom. Jag såg upp till honom, jag har svårt att beskrifva på hvad sätt — som till en far, en
ledare, en man, hvars beröm var mig kärare än allt annat beröm, som till en på hvilken jag kunnat lita och tro, om
jag också tviflat på hela världen i öfrigt. Du vet, mamma, hur ung och oerfaren jag var, då du helt plötsligt
framställde honom för mig i egenskap af friare.»

»Ja, det måtte jag väl minst femtio gånger ha talat om för alla här i rummet!» sade mrs. Markleham.

(»Nå, så tig då, för Guds skull, och nämn det aldrig mer!» mumlade min tant.)

»Det var en så stor förändring, en så stor förlust, tänkte jag först», sade Annie, bibehållande samma blick och
ton, »att jag blef orolig och ängslig. Jag var ju så ung, (och när en så stor förändring inträdde i det förhållande jag
så länge stått i till honom, tror jag, att det bedröfvade mig. Men han kunde aldrig åter bli, hvad han varit förr, i
förhållande till mig. Jag var stolt, att han ansåg mig honom värdig, och så gifte vi oss.»



»— I St. Alphagej-kyrkan i Canterbury», Anmärkte mrs. Markleham.»

(»Förb.-de kvinna!» sade min tant. »Att hon inte kan tiga!»)

»Aldrig tänkte jag», fortfor Annie med starkare färg på kinden, »aldrig tänkte jag på de världsliga fördelar mitt
giftermål skulle ha med sig. Mitt unga 52. — Dickens, David Cofifierficld.8i8

hjärtas hyllning af min make lämnade intet rum för en lumpen hänsyn. Mamma, förlåt mig att jag säger det, men
det var du, som först ledde min tanke på att någon skulle kunna tillfoga mig och honom oförrätten af en sådan
misstanke.»

»Jag!» utbrast mrs. Markleham.

(»Ja, just du», mumlade min tant, »och den sanningen fläktar du inte bort med solfjädern, min militäriska vän!»)

»Detta var den första sorgen i mitt nya lif», sade Annie. »Det var första anledningen till hvarje olyckligt
ögonblick jag upplefvat. Dessa ögonblick ha på sista tiden varit oräkneliga, men icke, min högsinte make, icke af
det skäl du trott, ty i mitt hjärta finnes ej en tanke, ej ett minne, ej en förhoppning, som af någon makt i världen
kunnat lossas från dig!»

Hon lyfte upp ögonen och knäppte ihop händerna, och jag föreställer mig, att intet andeväsen kunnat vara
vackrare och sannare än hon. Från den stun-iden såg doktorn lika oafvändt på henne som hon på honom.

»Mamma hade visst inte af egennytta önskat vårt giftermål», fortfor hon, »och hon har aldrig menat något ondt,
det är jag säker på, men när jag såg hvilka förmätna och oberättigade anspråk, som i mitt namn ställdes på dig,
hur man i mitt namn ockrade) på din godhet, hur gifmild du var och hur det misshagade mr. Wickfield, som var
så mån om din välfärd, erfor jagi för första gången, att jag var utsatt för den låga misstanken, att min ömhet var
köpt, och att jag sålt mig till dig, du den ädlaste man på jorden. Det kändes som en oförtjänt vanära, i hvilken jag
tvingat dig att taga del. Jag kan inte säga dig hur det var, och mamma kan inte ana hur det var att alltid tryckas af
denna fruktan och oro och likväl veta, att min bröllopsdag satt kronan på mitt lifs kärlek och vördnad.»

»Jo, det är tacken man får för att man vårdar sig om släktens bästa», utbrast mrs. Markleham och började gråta.
»Jag önskar jag vore en turk!»8x9

(»Ack, om du vore det», sade min tant, »ocli hemma $ ditt land igen!»)

»Det var just i den tiden mamma som ifrigast förordade min kusin, Jack Maldon. Jag hade tyckt mycket om
honom», hon talade sakta men utan tvekan, »och vi hade som barn lekt, att vi varit förlofvade. Om inte
förhållandena fogat det på annat sätt, hade jag kanske kunnat intala mig, att jag verkligen älskat honom, gift mig
med honom och blifvit förskräckligt olycklig. Ingen skiljaktighet mellan äkta makar kan vara mera ödesdiger än
olikheten i åskådningssätt och syften.»

Jag kunde inte låta bli att begrunda de orden, ens då jag uppmärksamt lyssnade till hvad sedan följde. Det var
som om de haft något synnerligt intresse för mig, någon egendomlig tillämpning, som jag ej kunde utfundera.
»Ingen skiljaktighet mellan äkta makar kan vara mera ödesdiger än olikheten i åskådningssätt och syften». —
Ingen skiljaktighet mellan åkta makar kan vara mera ödesdiger än olikheten i åskådningssätt och syften!

»Och det finnes intet, som vi ha gemensamt», sade Annie. »För länge sedan har jag gjort den upptäckten. Om jag
inte hade min man att tacka för någonting annat — men nu har jag ju så oändligt mycket att vara tacksam för! —
skulle jag tacka honom för att han räddat mig undan mitt ouppfostrade hjärtas första missledande impuls.»

Hon stod fullkomligt stilla framför doktorn och talade med ett allvar, som satte hela mitt inre i dallring. Och
likväl var hennes röst lika lugn som förut.

»Då han gick och väntade på att bli föremål för din frikostighet, honom så villigt beskärd för min skull, och då
jag led af den egennyttiga roll jag nödgades spela, ansåg jag, att det passat honom bättre att själf arbeta sig fram i
lifvet. Jag tänkte, att om jag varit i hans ställe, skulle jag ha försökt att göra det, hvilka ansträngningar det än
kostat mig. Värre än så tänkte jag likväl inte om820



Wonom, förrän aftonen innan han reste till Indien. Den aftonen kom jag under fund med, att han hade ett falskt
och otacksamt hjärta. Jag märkte då en dubbelmening i mr. Wickfields sätt att pröfvande betrakta mig. För första
gången blef jag medveten! om den misstanke, som likt en mörk skugga följde mig i lifvet.»

»Misstanke, Annie!» sade doktorn. »Nej, nej, nej!»

»Nog vet jag, att du^ min make, inte hyste någon, sådan», återtog hon, »och då jag den aftonen kom in till dig
för att nedlägga en hel börda af skäm, och sorg och visste, att det ålåg mig att berätta, att [under ditt tak! en
person af min egen släkt, hvars Välgörare du för min skull var, dristat till mig ställa ord, som aldrig bort uttalas,
icke ens om jag varit iden svaga, egennyttiga varelse han tog mig för — så reste sig min sjä,l mot den besmittelse
som blotta, omnämnandet af saken innebar. Orden dogo på mina läippar och ha sedan dess aldrig kommit öfver
dem förrän nu.»

Mrs. Markleham lutade sig med ett kvidande läte tillbaka i sin stol och retirerade bakom solfjädern^ som om hon
aldrig mer tänkt komma fram.

»Från den dagen har jag aldrig utbytt ett ord med honom annat än i din närvaro, och då endast för att undvika en
förklaring. Det är flera år sedan, han af mig fick höra hvilken hans ställning var här. De mått: och steg du i
hemlighet tagit för hans befordran och sedan uppenbarat för mig i afsikt att bereda mig öfverraskning och glädje,
ha, som du nu kan förstå, endast förvärrat smärtan och trycket af min hemlighet.»

Hon sjönk sakta ned vid doktorns fötter, fastän Kan gjorde allt för att hindra det. Och så sade hon, i det hon med
tårfyllda ögon blickade upp till honom:

»Tala inte till mig än! Låt mig säga ännu några ord I Jag vet inte, om jag handlat rätt eller orätt, men jag tror, att
ifall det kunnat göras om^ hade jag handlat på samma sätt. Du kan inte ana, hur det821

kändes att älska dig och vara fäst vid dig genom alla dessa innerliga föreningsband från gamla tider joch finna,
att någon kunde vara nog grym att för-fcnoda, att mitt hjärtas tro blifvit bortschackrad, finna mig omgifven af
förhållanden, som syntes bekräfta detta. Jag var då mycket ung och hade ingen rådgifvare. Mellan mamma och
mig har det alltid legat ett svalg i afseende på det som rört dig. Om jag slöt mig inom mig själf och dolde den
missaktning jag varit utsatt för, var det därför, att jag satte dig så högt och önskade, att du också skulle sätta mig]
högt.»

»Annie, du rena hjärta!» sade doktorn. »Du älskade flicka!»

»Blott några ord till! Jag har inte slutat än. Jag tänkte ofta, att det var så mången du kunnat gifta dig med, som
inte skulle ådragit dig så tunga bördor och besvärligheter och som skulle ha gjort ditt hem till ett värdigare hem.
Jag fruktade ofta, att det varit bättre jom jag förblifvit din lärjunge, så godt som |ditt barn. Jag fruktade, att jag
inte passade för din lärdom och din vishet. Om allt detta kbm mig att sluta mig inom mig själf, när jag hade det
där att tala om — och det gjorde det — så var skälet fortfarande, att jag satte dig så högt och! hoppades, att du
också en dag skulle sätta mig högt.»

»Den dagen uppgick för länge sedan, Annie», sade |doktorn, »och på den ka,n endast följa en enda lång natt, du
kära.»

»Ännu ett ord! Sedan var det mitt uppsåt, mitt fasta uppsåt att bära hela tyngden af vetskapen om dens o
värdighet, som du varit så god mot. Och1 nu ett sista ord, du den dyraste, bästa af vänner I Orsaken till den
förändring hos dig, som jag iakttagit med så mycken smärta och sorg och ibland; sammanställt med min gamla
farhåga, ibland med antaganden, som legat sanningen närmare, har yppats i afton, och af en tillfällighet har jag
också i afton* fått del af din ädla tillit till mig, äfven då du var (offer för ett misstag. Jag kan väl inte hoppas,
att822

några bevis på kärlek och pliktkänsla å min sida någonsin skola göra mig värdig ditt oskattbara förtroende, men
efter att så nyligen ha fått veta allt detta, kan jag lyfta mina ögon till ditt kära ansikte, vördad t som en fars,
älskadt som en makes, under min barndom heligt för mig som en väns, och högtidligt förklara, att jag aldrig ens



med en flyktig tanke varit dig otrogen, aldrig vacklat i den kärlek och trohet jag är dig skyldig.»

Hon hade nu lagt armarna om doktorns håls, och han lutade sitt hufvud ned öfver henne så att hans gråa hår
blandade sig med hennes bruna flätor.

»O, slut mig till ditt hjärta, min make I Förskjut mig aldrig! Tänk inte på, tala inte om någon skillnad mellan oss,
utom den som vållas af mina många ofullkomligheter. Med hvarje år som gått, har jag allt bättre insett detta och
lärt att vörda dig mer och mer. O, slut mig till ditt hjärta,, min make, ty min kärlek var grundad på en klippa, och
den skall äga bestånd!»

Under den tystnad som nu uppstod, gick min tant fram till mr. Dick utan att göra sig det minsta brådtom, tog
honom i famn och gaf honom en smällkyss. För hans anseende var det nog en lycka, att hon gjorde det, ty jag
misstar mig inte, om jag säger, att han just i detsamma vidtog förberedelser till att ställa sig på ett ben som ett
lämpligt uttryck för sin förtjusning.

»Ni är en mycket märkvärdig man, Dick!» sade min tant med en min af obetingadt gillande, »och1 låtsa aldrig
som om ni ej vore det, ty jag känner er, jag!»

Och så drog tant honom i rockärmen och nickade till mig. Och vi tre smögo oss sakta ut ur rummet och gingo
sedan därifrån.

»Det där var i alla fall en dufning åt vår militäriska vän», sade min tant på hemvägen. »Jag skulle sofva godt på
det, äfven om det inte funnes något annat att: vara glad åt.»823

»Jag fruktar, att hon blef alldeles öfverväldigad», teade mr. Dick mycket medlidsamt.

»Jaså. Har ni någonsin sett en krokodil .öfverväldigad?» frågade min tant.

»Jag tror aldrig jag sett någon krokodil», svarade mr. Dick helt fogligt.

»Det hade aldrig blifvit något ledsamt, om inte den där gamla amiralen varit,» sade min tant med starkt
eftertryck. Det vore mycket önskvärdt, att vissa mödrar efter sina döttrars giftermål ville låta dem vara i fred litet
och inte visa sig så våldsamt kärleksfulla. De tyckas anse, att den ende vedergällning de kunna få, för att de
skaffat ett stackars olyckligt flickebarn till världen — liksom om deri stackarn bedt att få komma dit eller ens
velat det — är full frihet att pina henne så pass att hon lämnar den igen. Hvad går du och tänker på, Trot?»

Jag gick och tänkte på allt det som blifvit sagdt. Mitt sinne var alltjämt upptaget af några af de uttryck, som
blifvit begagnade. »Ingen skiljaktighet mellan äkta makar kan vara mera ödesdiger än olikhet i åskådningssätt
och syften». »Mitt ouppfostrade hjärtas första missledande impuls». »Min kärlek var grundad på en klippa, och
den skall äga bestånd». Men nu voro vi hemma. De nedtrampade lofven lågo under våra fötter, och höstvinden
blåste.

KAP. LVI.

Underrättelser.

Om jag törs lita på mitt ofullkomliga minne, hade jag väl varit gift vid pass ett år, då jag en afton när jag vände
åter från en enslig promenad, tänkande på boken jag höll på att skrifva — ty min framgång 823

»Jag fruktar, att hon blef alldeles öfverväldigad», teade mr. Dick mycket medlidsamt.

»Jaså. Har ni någonsin sett en krokodil .öfverväldigad?» frågade min tant.

»Jag tror aldrig jag sett någon krokodil», svarade mr. Dick helt fogligt.

»Det hade aldrig blifvit något ledsamt, om inte den där gamla amiralen varit,» sade min tant med starkt
eftertryck. Det vore mycket önskvärdt, att vissa mödrar efter sina döttrars giftermål ville låta dem vara i fred litet
och inte visa sig så våldsamt kärleksfulla. De tyckas anse, att den ende vedergällning de kunna få, för att de
skaffat ett stackars olyckligt flickebarn till världen — liksom om deri stackarn bedt att få komma dit eller ens
velat det — är full frihet att pina henne så pass att hon lämnar den igen. Hvad går du och tänker på, Trot?»



Jag gick och tänkte på allt det som blifvit sagdt. Mitt sinne var alltjämt upptaget af några af de uttryck, som
blifvit begagnade. »Ingen skiljaktighet mellan äkta makar kan vara mera ödesdiger än olikhet i åskådningssätt
och syften». »Mitt ouppfostrade hjärtas första missledande impuls». »Min kärlek var grundad på en klippa, och
den skall äga bestånd». Men nu voro vi hemma. De nedtrampade lofven lågo under våra fötter, och höstvinden
blåste.

KAP. LVI.

Underrättelser.

Om jag törs lita på mitt ofullkomliga minne, hade jag väl varit gift vid pass ett år, då jag en afton när jag vände
åter från en enslig promenad, tänkande på boken jag höll på att skrifva — ty min framgång824 '

hade hållit jämna steg med min oförtrutna flit, och jag! var då sysselsatt med min första roman — råkade att gå
förbi mrs. Steerforths hus. Jag hade under den tid jag bott där i grannskapet många gånger gått förbi det, ehuru
aldrig då jag kunnat välja en annan väg. Emellertid hände det inte sällan, att detta ej föll sig så lätt utan att göra
en lång krokj, och följden var, att jag tämligen ofta gått fram den vägen.

Jag hade då endast gifvit huset en flyktig blick och påskyndat mina steg. Alltid hade det sett dystert och tråkigt
(Ut. Intet af de bästa rummen vette åt gatan, och! de smala, tungkärmade, gammalmodiga fönstren, som aldrig
gjorde ett gladt intryck under några förhållanden, togo sig nu riktigt bedröfligt ut, stängda siom de voro och med
nedfällda rullgardiner. En täckt gång ledde öfver en liten stenlagd gård till en ingång, som aldrig begagnades,
och där fanns ett rundt trappfönster, som stack af mot alla de andra Det var det enda, som saknade rullgardin,
men det såg lika Ödsligt och! obebodt ut som allt öfrigt. Jag kan inte påminna mig, att jag någonsin såg ett ljus
brinna i ljuset. Om jag, obekant med förhållandena, gått förbi det, hade jag troligen antagit, att någon barnlös
person låg på bår där. Om jag varit nog lycklig att inte äga någon kännedom alls om huset, skulle jag säkert roat
mig med att dikta historier om den.

Som det nu var, tänkte jag så litet som möjligt på det. Men min själ kunde icke i likhet med min kropp gå det
förbi och låta det vara, och vanligen, föranledde det en hel rad af grubblerier. Då det särskildt denna afton visade
sig för mig, förbundet med barndomsminnen och senare föreställningar, skymtar af svaga förhoppningar, dunkelt
sedda och tolkade skuggor af missräkning, den blandning af erfarenhet och fantasi, som utmärkte den
sysselsättning hvaraf mina tankar förut upptagits, ådrog det sig mer än vanligt min uppmärksamhet. Jag försjönk
i funderingar då jag gick vidare, och en röst bredvid mig kom mig att rycka till.825

Det var till på köpet en kvinnas röst. Det dröjde inte länge innan jag kände igen mrs. Steerforths lilla husjungfru,
som förr begagnat blåa band i sin mössa. Dem hade hon nu sprättat af, antagligen för att foga sig efter husets
förändrade karaktär, och bar i stället endast ett par ganska intetsägande bruna bandrosetter.

»Ursäkta, sir,» sade hon, »men skulle ni vilja vara god och stiga in, ty miss Dartle önskar tala med er ?»

»Har miss Dartle skickat er till mig?» frågade jag.

»Inte i afton, men det gör detsamma. Miss Dartle såg er gå förbi härom aftonen, och hon har sagt till mig att sätta
mig ute på trappan med mitt arbete, och, när jag fick se er gå förbi, be er stiga in, så att hon fick tala med er.»

Jag vände om och frågade under vägen min led-sagerska, hur det stod till med mrs. Steerforth. Hon svarade, att
hennes fru var ganska klen och för det mesta höll sig inne £ sitt rum.

Då vi kommo fram till byggningen, visades jag ner i trädgården till miss Dartle och fick själf underrätta henne
om min närvaro. Hon satt på en bänk i ena ändan af ett slags terrass med utsikt åt den stora staden. Det var en
dyster afton, ett blekgult sken låg öfver himlahvalfvet, och då jag såg staden hotfullt resa sig i fjärran med ett och
annat större föremål tecknande sig mot det hemska skenet, tänkte jag, att det var i stycke med denna hätska
kvinnas minnen.

Hon såg mig då jag kom närmare och steg ett ögonblick upp för att taga emot mig. Jag fann henne än mera



färglös och mager än då jag sett henne förra gången — de blixtrande ögonen syntes mig än klarare, ärret än
tydligare framträdande.

Vårt möte var jicke hjärtligt. Vi hade skilts åt i vrede sist, och det låg öfver hennes drag ett uttryck af förakt, som
hön ej gjorde sig besvär med att dölja. i

»Man har sagt mig, att ni önskar tala med mig, miss Dartle», sade jag, då jag stod bredvid henne med handen på
bänkens ryggstöd och afböjande besvarade den åtbörd, hvarmed hion bad mig taga plats.826

»Som ni behagar», sade hon. »Säg mig, har man funnit den där flickan ?»

»Nej.»

»Och ändå har hon rymt.»

Jag såg hur det ryckte i de tunna läpparna, under det att hon fäste blicken på mig. Det var som om h;on törstat
efter att få öfverhopa henne med anklagelser.

»Rymt?» upprepade jag.

»Ja, från honom», svarade hon och skrattade. »Är h!on inte funnen än, blir hön det kanske aldrig. Hon torde vara
död.»

En så öfvermodig grymhet som den, hvarmed Kon mötte min blick, har jag aldrig i mitt lif skådat i något annat
ansikte.

»Döden», sade jag, »torde vara det bästa någon af hennes eget kön kan önska henne. Det gläder* mig, att tiden
mildrat er så pass mycket, miss Dartle.»

Hon bevärdigade mig icke med något svar, brast åter ut i ett hånfullt skratt, vände sig till mig och sade:

»Denna förträffliga och mycket förorättade dams vänner äro ju äfven era. Ni är hennes förkämpe och häfdar
hennes rättigheter. Skulle ni vilja veta, hvad som är kändt om henne ?»

»Ja», svarade jag.

Hon steg upp med ett olycksbådande leende, gick några steg mot en närliggande hagtornshäck, som skilde
gräsplanen från köksträdgården, och ropade med hög röst: »Kom hit!» som om hon kallat på något orent djur.

»Ni är väl så god och afstår från alla ridderliga utgjutelser och1 hämndfulla hotelser här på platsen, mr.
Copperfield ?» sade hon med samma uttryck och kastade en blick på mig öfver axeln.

Jag böjde på hufvudet utan att förstå hvad hon menade, och så ropade hon än en gång, »kom hit!» och återvände
med den aktningsvärde mr. Littimer, som med oförminskad aktningsvärdhet bockade sig827

för mig och ställde sig bakom henne. Den min af elakhet i förening med grace, som utmärkte henne^ den
segerstolthet, i hvilken, underligt nog, någonting kvinnligt och tjusande ingick, då hon nu lutade sig tillbaka på
bänken och såg på mig, förde tanken på någon af sagans grymma prinsessor.

»Nu», sade hon i befallande ton utan att se på honom och förande handen till det starkt pulserande ärret — som
nu kanske pulserade af fröjd, icke af smärta — »nu skall ni berätta för mr. C opp er field om flykten.»

»Mr. James och jag, madame —»

»Vänd er inte till mig!» inföll hon och rynkade pannan.

»Mr. James och jag, sir —»

»Inte till mig heller, om jag får be», sade jag.

Mr. Littimer lät sig inte det minsta bekomma utan gaf med en lätt bugning till känna, att hvad som var
angenämast för oss, var det också för honom. Och så började han igen:

»Mr. James och jag Ka varit utomlands med den unga kvinnan, ända sedan hon lämnade Yarmouth under mr.



James' beskydd. Vi ha varit på ofantligt många ställen och sett ganska mycket af utlandet. Vi ha varit i Frankrike,
Schweiz, ja, nästan öfverallt.»

Han såg på bänkens ryggstöd, som om han ställt sitt tal till det, och spelade sakta på det med händerna, som om
han slagit an ackord på ett blindpiano.

»Mr. James var särdeles intagen i den unga kvinnan och visade en lång tid mera stadga än någonsin, sedan jag
kom i hans tjänst. Den unga kvinnan var mycket läraktig, talade främmande språk och lade bort alla landtliga
fasoner, så att hon blef alldeles oigenkännlig. Jag märkte, att hon blef mycket beundrad, hvart vi än kommo.»

Miss Dartle förde handen till sin sida. Jag såg honom snegla på henne och le i mjugg.

»Mycket beundrad blef hon verkligen, den unga kvinnan. Toaletten gjorde sitt till, luften och solen828

sitt, den uppmärksamhet man ägnade henne sitt, alltnog hennes behag ådrogo henne verkligen allmän
uppmärksamhet.»

Han gjorde ett kört uppehåll. Hennes .-blick! irrade oroligt |öfver utsikten i fjärran och' hon bet sig i underläppen
för att hejda sin talträngdh|et.

Mr. Littimer tog nu Ränderna från ryggstödet, lade dem på hvarandra, flyttade öfver kroppstyngden på ena benet
och fortfor med nedslagna ögon och det aktningsvärda hufvudet något framskjutet och på sned: *

»På det sättet fortgick det någon tid, men ibland var den unga kvinnan nedstämd, och så tror jag Kon började
trötta mr. James genom att ge vika för sitt vemod och' sina infall i den vägen, och då blef det inte så bra. Mr.
James' oro kbm tillbaka. Ju oroligare han blef, desto värre blef det med henne, och jag kan inte förneka, att jag
verkligen hade det litet svårt mellan dessa två. Emellertid lappades det gång på gång ihop, när det gått sönder,
och på det hela taget räckte det nog längre än någon kunnat tro.»

Miss Dartle tog sina ögon från taflan i fondeto, och såg åter på mig med sitt förra uttryck. Sedan mr. Littimer
klarat strupen med en aktningsvärd harsk-ning bakom handen, flyttade ban kroppstyngden till andra benet och'
fortsatte :

»Till sist, då ganska många ord och förebråelser växlats, begaf sig mr. James en morgon af från närheten af
Neapel, där vi hyrt en villa, ty den unga kvinnan var mycket förtjust i hafvet, och låtsande som om han ämnade
komma tillbaka om ett par dagar, öfverlämnade han åt mig att meddela henne, att han af hänsyn till alla i saken
inblandade personers lycka» — nu hostade han till igen — »gifvit sig af på allvar. Men det får jag lof att säga, att
mr. James verkligen betedde sig mycket hederligt, ty han föreslog, att den unga kvinnan skulle gifta sig med en
mycket aktningsvärd person, som var fullt beredd att öfverse med det förflutna och som var minst lika god som
någon829

hon kunnat hoppas på under vanliga förhållanden, ty hon var af en mycket tarflig släkt.»

Åter bytte han om fot och fuktade läpparna. Jag var öfvertygad om att den skurken menade sig själf, och1 jagi
såg, att min öfvertygelse delades af miss Dartle.

»Detta hade jag också fått i uppdrag att säga henne. Jag var villig att göra hvad som helst för att befria mr. James
från denna svårighet och återställa det goda förhållandet mellan honom och en öm mor, som fått utstå så mycket
för hans skull. Därför åtog jag mig detta uppdrag. Den unga kvinnans häftighet då hon kbm till sans, sedan jag
talat om att han rest, öfversteg all förväntan. Hon blef vildt galen och måste hållas med våld, ty om bon inte
kommit öfver en knif eller störtat sig i hafvet, hade hon slagit hufvudet mot marmorgolfvet.»

Miss Dartle, där hon satt tillbakalutad på bänken med ett triumferande uttryck i ansiktet, tycktes så till sägandes
smeka de ord den nedriga karlen yttrat.

»Men då jag öfvergick till andra afdelning af det ärende man anförtrott mig att uträtta», sade Littimer och
gnuggade med en viss oro sina häfder, »och som åtminstone bort uppskattas som någonting omtänksamt och
välment, visade sig den unga kvinnan sådan hon innerst var. En oregerligare människa har jag aldrig sett. Hon



uppförde sig mycket illa. Hon visade inte mera tacksamhet eller känsla eller tålamod eller förnuft än om hon varit
en stock eller en sten. Om jag inte varit på min vakt, tror jag hon mördat mig.»

»Det hedrar henne», sade jag harmset.

Mr. Littimer böjde på hufvudet som om han velat saga: »Verkligen, sir? Men ni är så ung!» och' återgick till sin
berättelse.

»Kort sagdt, till en tid blef det nödvändigt att taga bort allt som hon kunnat göra sig eller andra skada med och att
hålla henne instängd. Icke dess mindre lyckades det henne att komma ut en natt, hon bröt sönder en fönsterlucka,
som jag själf spikat32

igen, klängde utför en vinranka nedanför fönstret och1 har, så vidt jag vet, ej blifvit sedd af någon sedan dess.»

»Hon är kanske död», sade miss Dartle med ett leende, som om hon velat sparka till den olyckliga flickans döda
kropp.

»Det är möjligt, att hon dränkt sig, miss», sade mr. Littimer, glad att få en förevändning att ställa sitt tal till
någon. »Det är alltför möjligt. Eller också har hon kanske fått hjälp af fiskarena och deras hustrur och barn. Som
hon var mycket begifven på simpelt sällskap, miss Dartle, plägade hon ofta tala med dem på stranden och sitta i
närheten af deras båtar. Jag har sett henne göra det hela dagar, då mr. James varit borta. Mr. James var allt annat
än belåten, då han en dag fick veta, att hon talat om för barnen, att hon var fiskardotter och att hon för länge
sedan hemma i sitt land hade sprungit och lekt på stranden alldeles som de.»

O, Emily, den sköna, olyckliga flickan! Jag såg henne för mig sittande på den fjärrbelägna stranden bland barn
lika henne, i hennes oskulds dagar, lyssnande till röster lika dem som kunnat kalla henne »moder», om hon varit
en fattig mans hustru, och till hafvets väldiga brus med dess förtonande: »Aldrig mer!»

»När det var alldeles klart, att intet kunde göras, miss Dartle —»

»Har jag inte sagt er, att ni inte skall tala till mig?» utbrast hon med strängt förakt.

»Ni talade till mig, miss», svarade hän. »Jag ber om ursäkt. Men det är min plikt att lyda.»

»Så uppfyll då er plikt», sade hon. »Sluta er historia, och gå!»

»När det blef klart», sade han med oändlig aktningsvärdhet och en ödmjuk bugning, »att hon ej stod att finna,
uppsökte jag mr. James, enligt den adress han gifvit mig i och för brefskrifning, och meddelade honom hvad som
händt. Detta föranledde en ordväxling mellan oss, och jag var skyldig mig831

själf att lämna honom. Jag kunde uthärda och jag har uthärdat mycket af mr. James, men den gången
förolämpade han mig väl starkt. Han sårade mig. Som jag hade mig bekant, att en olycklig missämja uppstått
mellan honom och hans mor och anade den ångest hon måste erfara, tog jag mig friheten att fara öfver till
England och berätta —»

»För pengar, som jag utbetalade till honom», sade miss Dartle till mig.

»Alldeles riktigt, madame, — och berätta hvad jag visste. Så vidt jag kan erinra mig», sade mr. Littimer efter ett
ögonblicks eftertanke, »var det ingenting mer. Jag är för närvarande utan anställning och skulle mycket gärna
vilja ha en aktningsvärd plats.»

Miss Dartle såg på mig, som om hon undrade, om det var någonting jag ville fråga om, och som jag alldeles nyss
kommit att tänka på något, sade jag:

»Jag skulle gärna vilja veta af denna — person», jag kunde inte förmå mig att ge honom någon höf-ligare
benämning, »om de undanhöllo henne ett bref, som skrefs till henne från hennes hem, eller om han tror, att hon
fått det.»

Han förblef lugn och tyst med ögonen fästa på marken och den högra handens fem fingerspetsar lätt tryckta mot
den vänstras.



Miss Dartle vände spotskt sitt hufvud åt honom.

»Jag ber om ursäkt, miss», sade han återkommande från sin frånvaro, »men hur undergifven jag än är mot er,
innehar jag, ehuru tjänare, dock en ställning. Mr. Copperfield och ni, miss, äro två helt olika personer. Om det är
någonting mr. Copperfield vill veta af mig, tar jag mig friheten påminna mr. Copperfield om att han kan ställa en
fråga till mig Jag håller på min värdighet.»

Efter ett ögonblicks strid med mig själf såg jag på honom och sade: »Ni har hört min fråga. Anse den ställd till er,
om ni så vill. Hvad svarar ni' därpå ?»

»Sir», svarade han och skilde då och då de fina fingerspetsarna från hvarandra, »mitt svar måste något832

begränsas, ty att förråda mr. James1 förtroende för hans mor är någonting helt annat än att förråda det för er. Jag
anser det icke troligt, att mr. James skulle befrämja mottagandet af bref, som tjänade till att stegra misstämning
och andra obehag. Längre än så går jag inte gärna.»

»Var det ingenting mera?» sade miss Dartle till mig.

Jag gaf till känna, att jag ej hade någonting mera att säga. »Utom», tillade jag då jag såg honom på väg att
aflägsna sig, »att jag förstår hvilken roll den där karlen spelat i denna syndiga historia och att, som jag tänker
berätta den för den redlige man, som från barndomen varit henne i fars ställe, vill jag råda honom att inte för
mycket visa sig på offentliga ställen.»

Han hade stannat i samma ögonblick jag börjat tala och lyssnat med samma värdiga lugn, som han alltid iakttog.

»Tack, sir», sade han, »men ni torde ursäkta mig om jag säger er, att här i landet finns det hvarken slafvar eller
slafdrifvare, och att det inte är tillåtet för enskilda personer att taga hand om lagen. Göra de det, tror jag faran är
störst för dem själfva. Följaktligen ä,r jag inte alls rädd för att gå hvart jag vill, sir.»

Och därmed bugade han sig artigt först för mig, sedan för miss Dartle och försvann genom det hvalf i
hagtornshäcken, hvarigenom han för en stund sedan kommit. Miss Dartle och jag betraktade hvarandra under
tystnad, och hennes sätt var detsamma nu som då hon ropat på karlen.

»Dessutom säger han», anmärkte hon och krökte svagt på läppen, »att han hört sägas, att hans herre kryssar
utefter spanska kusten och sedan ämnar tillfredsställa sin smak för sjölifvet tills han tröttnar på det. Men det kan
inte intressera er. Mellan de båda stolta varelserna, mor och son, är brytningen mera afgjord än någonsin, och
föga hopp finnes om att den läker ihop sig, ty innerst äro de af samma skrot8 3.3

och horn, och tiden gör dem båda alltmera obevekliga och öfvermodiga. Inte heller detta kan intressera er, men
det tjänar som inledning till hvad jag ämnar säga. Den där djäfvulen ni gör till ängel, jag menar den usla flicka,
som han drog' upp ur dyn» — nu vände hon de stora svarta ögonen mot mig och höjde med en passionerad
rörelse pekfingret — »torde kanske lefva, ty det sägs ju», att ondt krut inte förgås så lätt. Lefver hon, så önskar ni
nog att en pärla af så högt värde måtte bli tillvaratagen. Äfven vi önska det, så att han inte åter må råka ut för
henne. Så till vida sammanfalla våra intressen, och' därför har jag, som gärna ville göra henne så mycket ondt
som en så grof natur är i stånd att känna, skickat efter er för att få veta hvad ni hört.»

Jag såg på förändringen i hennes ansikte, att någton kom gående bakom mig. Det var mrs. Steer-forth, som räckte
mig handen kallare än fordom och på ett ståtligare sätt än då, men likväl, och det rörde mig, med ett outplånligt
minne af min vänskap för hennes son. Hon var storligen förändrad. Hennes vackra gestalt var ej på långt när så
rak som förr, hennes sköna ansikte var djupt fåradt, och håret var nästan hvitt. Men då hon satte sig på bänken
var hon fortfarande en vacker dam, och väl kände jag igen det klara ögat med den imponerande blicken, som varit
mina dr|ömmars ljus i skolan.

»Har mr. Copperfield blifvit underrättad om allt, Rosa?» '! ; ; ; i

»Ja.» 1 . M ; ' ;

»Och har han hört Littimer aflägga sin berättelse ?»



»Ja, jag har sagt honom, hvarför ni önskade det.»

»Det var snällt af er. Jag har något litet bref-växlat med er forne vän, sir», sade hon till mig, »men hans
pliktkänsla och sonliga ömhet ha icke återvändt. Mitt syfte med det här är följaktligen intet annat än det Rosa
redan nämnt. Om min son genom en åtgärd, som möjligen skänker någon lättnad åt den redlige man ni förde hit
— och som jag be-
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klagar — kan bli räddad från att åter falla i eft listig: fiendes snaror, så är det väl.»

Hon rätade upp sig och' satt och såg långt framför sig.

»Madame», sade jag aktningsfullt, »jag förstår er menin|g, och ni kan vara öfvertygad om att jag visst inte vill
misstyda era bevekelsegrunder. Men det måste jag likväl säga er, ty jag har alltifrån min barndom känt denna
förorättade familj, att om ni tror, att: den så djupt förfördelade flickan icke blifvit grymt bedragen och icke nu
hellre skulle dö hundra gånger än hon tog emot ens en bägare vatten af er sons hand, så begår ni ett förfärligt
misstag.»

»Tyst, Rosa, tyst!» sade mrs. Steerforth då den andra ville tala, »det betyder ingenting. Vi låta det vara. — Jag
har hört, att ni är gift, sir?»

Jag svarade, att jag var gift sedan någon tid.

»Och har framgång? I mitt tysta lif här hör jag inte mycket, men det sägs, att ni börjar bli ryktbar.»

»Jag har haft mycken tur», sade jag, »och mitt namn nämns nog med litet beröm.»

»Ni har ingen mor i lifvet?» — Rösten var mildare.

»Nej.»

»Det: är skada», sade hön. »Hon skulle ha varit stolt öfver er. God natt!»

Jag tog hennes hand, som hon räckt mig med värdig, oböjlig hållning, och! den låg så lugn i min som om hon haft
frid i själen. Hennes stolthet förmådde stäfja själfva pulsslagen, tycktes det, och öfver hennes ansikte lägga den
slöja af lugn, genom hvilken hon nu satt och blickade framför sig mot fjärran.

Då jag gick ifrån dem utför terrassen, kunde jag inte låta bli att iakttaga, hur oafvändt de båda tycktes betrakta
utsikten, och hur den insveptes i töcken framför dem. Här och där tindrade några tidiga lyktor borta i staden, och
öfver himlahvalfvets östra del sväfvade än det blekgula skenet. Men från större delen af den breda
mellanliggande dalen, steg835

dimman som ett haf, blandade sig med mörkret och1 kom det att synas som om upptornade vattenmassor skulle
uppsluka dem. Jag har skäl att minnas detta och tänka på det med bäfvan, ty innan jag återsåg dessa båda
kvinnor, hade ett stormigt haf stigit mot deras fötter.

Då jag öfvervägde hvad jag nyss fått höra, ansåg jag det riktigast att meddela det åt mr. Peggotty, och följande
afton gick jag in till London för att söka upp honom. Han vandrade ständigt från ort till ort utan annat syfte än att
återfinna sin systerdotter, men uppehöll sig mera i London än annorstädes. Otaliga gånger hade jag sett honom
långt inpå nätterna ströfva genom gatorna, sökande bland de få, som vid så sena timmar höllo till lutomhjus^
efter den han fruktade att finna.

Han hade ett rum öfver den lilla hökarbodeni vid Hungerford Märket, som jag flera gånger haft tillfälle att
nämna, och hvarifrån han först begaf sig ut på sitt ärende i barmhärtighetens tjänst. Dit styrde jag mina steg. Då
jag förfrågade mig hlos husets folk, fick jag höra, att han inte gått ut än, och att jag kunde träffa honom på hans
rum en trappa upp.

Han satt och' läste vid ett fönster, där Kan hade några blomkrukor stående. Rummet var snyggt och' ordentligt.



Jag såg genast, att det hölls färdigt att mottaga henne, och! att han aldrig lämnade det utan att tänka sig
möjligheten af att komma tillbaka med henne. Han hade inte hört min knackning på dörren och slog bara upp
ögonen, då jag lade min hand på hans axel.

»Master Davy! Tack skäll ni ha, sir, mycken tack för att ni kom hit! Sitt ner. Ni är hjärtligt välkommen, sir.»

»Mr. Peggotty», sade jag och satte mig på den stol han räckt mig, »vänta er inte för mycket! Jag har fått några
underrättelser.»

»Om Emly?»836

Han förde nervöst handen till munnen och blef alldeles blek, då han fäste sina ögon vid mina.

»Det ger oss ingen ledning till hennes vistelseort, men hos honom är hon icke.»

Han satte sig ned, såg oafbrutet på mig och lyssnade under djup tystnad till hvad jag hade att berätta. Jag minnes
väl det intryck af värdighet, ja, af skönhet, som hans ansiktes tåliga allvar gaf mig, då han så småningom tog sin
blick från mig och satt och såg ned, med pannan stödd mot handen;. Han försökte aldrig afbryta mig, utan förblef
hela tiden alldeles tyst. Under hela berättelsen tycktes han följa hennes gestalt och låta hvarje annan glida förbi,
som om den varit ingenting.

Då jag slutat, satte han handen för ögonen och förblef tyst. Jag såg ut genom fönstret en liten stund och
sysselsatte mig sedan med blommorna.

»Hvad tycker ni, att ni vill tro, master Davy ? frågade han till sist.

»Jag tror, att hon lefver», svarade jag.

»Jag vet inte om jag skall tro det. Kanske var den där första stöten för stark, och i sin förtviflan — I Det där blå
vattnet, som hon brukade tala om. Kunde hon månne ha tänkt på det i så många år, för att det skulle bli hennes
graf!»

Detta sade han helt grubblande och med låg, skrämd röst. Och så gick han ett slag öfver det lilla rummet.

»Och ändå», tillade han, »har jag, master Davy, varit så säker på att hon lefver — både vaken och i sömnen har
jag så säkert känt på mig, att jag skulle finna henne — den vissheten har ledt mig på vägen och uppehållit mig —
och jag tror knappt, att jag kunnat bedraga mig. Nej, Em'ly lefver!»

Han slog kraftigt handen i bordet, och hans solbrända ansikte fick ett mycket tvärsäkert uttryck.

»Min systerdotter Em'ly lefver, sir!» sade han h!elt bestämdt. »Jag vet inte hvarifrån det kommer eller hur det går
till, men någonting säger mig, att hon lefver.»37

Han såg nästan inspirerad ut, då han sade detta. Jag väntade några minuter, tills han kunde skänka mig sin
odelade uppmärksamhet, och så meddelade jag honom hvilka försiktighetsmått jag den föregående aftonen tänkt
ut, och som dèt kanske vore klokt att vidtaga.

»Ser ni, min gode vän —» började jag — »Tack för det, tack för det, sir», sade han och omslöt min hand med
sina båda.

»Om hon skulle söka sig fram till London, hvilket är troligt — ty ingenstädes är det så lätt att hålla sig undan
som i en stor stad, och hvad skulle hon väl vilja annat än hålla sig undan och gömma sig, så vida hon ;inte beger
sig hem? —»

»Nej, hem går hon inte», inföll han och skakade sorgset på hufvudet. »Om det varit hon som frivilligt lämnat
honom, skulle hon kanske gjort det, men inte som det nu var, sir.»

»Om hlon skulle komma hit», sade jag, »så tror jag, att det finnes en person, som lättare än någon annan skulle
upptäcka henne. Minns ni — tag nu inte illa vid er, utan besinna det stora målet! — minns ni Martha?»

»Från vår stad?» Jag, läste svaret i hans ansikte. »Vet ni, att hon är i London?» »Jag har sett henne på gatorna»,



svarade han med en rysning.

»Men ni vet inte», sade jag, »att Emily med Hams bistånd visade henne barmhärtighet innan Emily rymde
hemifrån. Ni vet inte, att då vi en afton träffades ute och talade med hvarandra i det där rummet på värdshuset,
stod hon och lyssnade vid dörren.» i

»Hvad säger ni, master Davy?» utbrast han med förvåning. »Den där aftonen då det snöade så starkt ?»

»Ja, just den aftonen. Sedan dess har jag inte sett henne. Sedan jag skilts från er, vände iag om för att tala med
henne, men ho;n var försvunnen Jag tyckte då det skulle vara svårt att nämna henne838

för er, o;ch jag tycker detsamma nu; men det är henne jag menar och som jag tror att vi borde meddela oss med.
Förstår ni mig?»

»Alltför väl, sir», svarade han. Vi hade sänkt våra röster nästan till hviskningar och fortforo att tala i samma ton.

»Ni säger, att ni sett henne. Tror ni er om att få reda på henne? Jag skulle ej kunna gör^ det annat jän genom en
slump.»

»Jag tror, master Davy, att jag vet hvar jag skall söka henne.»

»Det är mörkt nu. Efter vi två äro tillsammans, skulle vi kanske kunna gå och försöka att få tag på henne i
kväll?»

Han var med om det och gjorde sig i ordning att följa mig. Utan att låtsa iakttaga honom, såg jag hur
omsorgsfullt han ordnade allt i det lilla rummet, ställde fram ljus med eldon, bäddade sängen och till sist ur en
låda tog fram en af hennes klänningar, som jag sett henne begagna, och som jämte några andra klädespersedlar
låg ordentligt hopviken, samt en hatt, som han lade på en stol. Han sade ingenting om dessa kläder, och det
gjorde inte jag heller. Där hade de väntat henne mången föregående natt, det var tydligt.

»Det var en tid, master Davy», sade han, då vi kommit utför trappan, »det var en tid, då jag ansåg Martha nästan
lika värd med smutsen under Em'lys fötter. Gud förlåte mig, nu är det på annat sätt!»

Då vi sedan vandrade sida vid sida, frågade jag honom, dels för att hålla samtalet i gång, dels af verkligt intresse,
efter Ham. Han svarade mig med nästan samma ord som förra gången, att Ham var sig ungefär lik, »lefde fram
sitt lif under träget arbete, utan glädje, men aldrig knotade och1 var omtyckt af alla».

Jag frågade honom hvad han tänkte om Hams sinnesstämning i förhållande till den, som varit anledning till hans
olycka. Om han ansåg den far-839

lig? Hvad han till exempel trodde, att Ham skulle göra, i händelse han och Steerforth sammanträffade ?

»Det vet jag inte, sir», svarade han. »Jag har ofta tänkt på det, men jag kan aldrig reda ut det for mig.»

Jag påminde honom om den där morgonen efter hennes affärd, då vi tre varit tillsammans ute på sandreflarna.
»Minns ni», sade jag, »hur vildt han då blickade ut mot hafvet och talade om 'slutet på det' ?»

»Nog gör jag det», sade han.

»Hvad tror ni han menade?»

»Master Davy», svarade han, »den frågan har jag gjort mig många gånger, men aldrig funnit svaret. Och det är
det underliga med det, att fastän han är så hygglig och vänlig, skulle jag verkligen inte våga att fråga honom om
det. Aldrig har han sagt ett ord åt mig, som inte varit så höfligt som möjligt, och det är just inte troligt, att han
skulle börja tala i en annan ton nu; men det är långt ifrån grundt vatten i den afdelning i hans inre, där de
tankarna hålla till. Det är djupt, och jag kan inte se bottnen.»

»Ni har rätt», sade jag^ »och det har ibland gjort mig orolig.»

»Mig med, master Davy», svarade hän. »Det har oroat mig mer än hans vågsamma företag, fastän nog båda
delarna hänga ihop med förändringen inom honom. Jag vill visst inte tro, att han under några omständigheter



skulle göra sig skyldig till våld, men nog vore det bäst, om de två aldrig råkades.»

Vi hade nu passerat Temple Bar och kommit in i City. Obenägen för vidare samtal, och gående tyst bredvid mig,
ägnade han sig nu helt åt sitt uppoffrande lifs enda syfte och skred framåt med denna starka koncentration af alla
själsförmögenheter, som skulle gjort honom till en enstöring midt i en stor folkmängd. Vi voro inte långt från
Blackfriars Bridge, då han vände på hufvudet och pekade på en kvinnlig gestalt, som skyndade framåt i motsatt
riktning på andra sidan gatan. Jag såg genast, att det var den person vi sökte.

Vi gingo öfver gatan och närmade oss henne, då840 ; :

jag bom att tänka på att hon kanske skulle vara mera böjd att känna ett kvinnligt deltagande för den förlorade, om
vi talade med henne på en lugnare plats, längre bort från hopen, där vi skulle bli mindre bemärkta. Jag föreslog
därför min följeslagare att inte nu tilltala henne utan följa efter henne, härvidlag äfven lydande en hemlig önskan
att få veta hvart hon ämnade sig.

Han gick in på förslaget, och vi följde henne på afstånd, förlorade henne aldrig ur sikte, men sökte heller icke att
komma henne närmare, ty hon såg sig ofta om. En gång stannade hon för att höra på en musikkår. Då stannade
äfven vi.

Hon gick både länge och väl, men vi följde efter. Af hennes sätt att färdas framåt var det tydligt, att hion hade
något bestämdt mål. Detta och den omständigheten, att hion höll sig på de starkt trafikerade gatorna tillika med
det fängslande i företagets hemlighetsfullhet, klom mig att vidhålla mitt förslag. Till sist vek hon af åt en tyst,
mörk gata, där bullret och vimlet upphörde, och jag sade: »Här kunna vi tala med henne.» Vi påskyndade våra
steg och hunno upp henne.

KAP. XLVII.

Martha.

Nu voro vi inne i Westminster. Vi hade vändt om för att följa henne, ty då vi fått se henne,, hade hon gått emot
oss, och det var vid Westminster Abbey hon vikit af från hufvudgatornas ljus och larm. Hon gick' så fort då hon
kommit ut från trängseln af de 840 ; :

jag bom att tänka på att hon kanske skulle vara mera böjd att känna ett kvinnligt deltagande för den förlorade, om
vi talade med henne på en lugnare plats, längre bort från hopen, där vi skulle bli mindre bemärkta. Jag föreslog
därför min följeslagare att inte nu tilltala henne utan följa efter henne, härvidlag äfven lydande en hemlig önskan
att få veta hvart hon ämnade sig.

Han gick in på förslaget, och vi följde henne på afstånd, förlorade henne aldrig ur sikte, men sökte heller icke att
komma henne närmare, ty hon såg sig ofta om. En gång stannade hon för att höra på en musikkår. Då stannade
äfven vi.

Hon gick både länge och väl, men vi följde efter. Af hennes sätt att färdas framåt var det tydligt, att hion hade
något bestämdt mål. Detta och den omständigheten, att hion höll sig på de starkt trafikerade gatorna tillika med
det fängslande i företagets hemlighetsfullhet, klom mig att vidhålla mitt förslag. Till sist vek hon af åt en tyst,
mörk gata, där bullret och vimlet upphörde, och jag sade: »Här kunna vi tala med henne.» Vi påskyndade våra
steg och hunno upp henne.

KAP. XLVII.

Martha.

Nu voro vi inne i Westminster. Vi hade vändt om för att följa henne, ty då vi fått se henne,, hade hon gått emot
oss, och det var vid Westminster Abbey hon vikit af från hufvudgatornas ljus och larm. Hon gick' så fort då hon
kommit ut från trängseln af de841

båda motsatta strömmarna af fotgängare, som drogo till och från bron, att detta jämte det försprång bon redan
haft gjorde, att vi ej hunno upp henne förrän på den smala, utmed floden löpande gatan vid Mill-bank. I



detsamma gled hon öfver gatan för att undvika de steg hon hörde bakom sig, och utan att se sig tillbaka skyndade
hon på allt fortare.

En skymt af floden genom ett mörkt portlider, där några kärror voro inskjutna öfver natten, tycktes hejda mina
steg. Jag tog min följeslagare i armen utan att säga något, och båda af stodo vi från att gå öfver gatan efter henne,
båda följde vi henne på den motsatta sidan, så tysta som möjligt i skuggan af husen, men henne så nära som
möjligt.

Då för tiden fanns det, och det finnes där än, vid slutet af den lågt liggande gatan ett litet förfallet trähus, som
troligen förr tjänat till färjstuga. Det har sitt läge just vid den punkt där gatan upphör, och vägen löper sedan
mellan en husrad på ena sidan, floden på den andra. Så fort hon kom hit och fick se vattnet, var det som om hon
nått sin bestämmelseort, och nu började hon gå utmed flodkanten och se ned i djupet.

Hela tiden förut hade jag trott, att hon ämnat sig till någon boning, ja» jag hade till och med hyst ett svagt hopp
att huset på något sätt skulle stå i förbindelse med den förlorade flickan. Men den där skymten af vatten genom
portlidret hade kommit mig att ana, att hon icke skulle gå längre.

Denna trakt var då för tiden ödslig — så dyster och enslig som någon i hela London. Där funnos hvarken kajer
eller hus på den melankoliska vägsträckan invid det stora, nakna fängelset. En långsamt flytande rännsten
aflevererade sin smuts vid fängelsemurarna. Sträft gräs och ogräs af alla slag frodades på de kärraktiga markerna
i närheten. På ett ställe syntes stommar af hus, som börjat uppföras men aldrig fullbordats, och som nu ruttnade
bort. På ett annat lågo stora högar af rostiga järnvidunder, ångpannor, hjul, knän, rör, ugnar, skoflar, ankare,842

dykarklockor, väderkvarnsvingar och jag vet inte allt hvad för besynnerliga föremål, samlade af någon spekulant
och nu öfvergående till ett stoft, under hvilket de, af sin egen tyngd sänkta i dyn, förgäfves tycktes vilja gömma
sig. Slamret och' skenet från åtskilliga maskinverkstäder invid floden .uppstege för att i mörkret störa allt utom
den tunga, intensiva röken, som strömmade ut från skorstenarna. Gyttjiga backar och krokiga stigar, som
slingrade sig mellan gamla träpålar, vid hvilka senare ett vidrigt ämne, liknande grönt hår, fäst sig, och där öfver
högvattensståndet trasiga plakat från förlidet år, utfästande belöningar för återfinnandet af drunknades lik
fladdrade för vinden, förde (ned genom smuts och stank till lågvattensståndet. Det gick en sägen, att de gropar,
som gräfts för de döda då stora pesten härjade, varit belägna här i närheten, ochi en förödande influensa tycktes
utgå från hela platsen. Eller också kunde man tänka sig, att den så ismånmgom |öfvergått till detta motbjudande
tillstånd till följd af den besmittade flodens aflagringar.

Som om hon själf bildat det af den drägg, den utspytt, ioch öfverlämnats till fördärf och förfall, vacklade flickan
vi följt fram längs flodens rand och stod nu i den mörka taflans midt och blickade ned i vattnet.

Några båtar och pråmar lågo uppdragna i dyn, och klessa gjorde det möjligt för oss att osedda komma henne så
nära, att blott några alnar skilde oss från henne. Jag gaf mr. Peggotty tecken att stanna dar han var, och steg fram
ur skuggan för att tala till henne. Det var ej utan att darra jag närmade mig den ensliga gestalten, ty det dystra
målet för hennes beslutsamma vandring och det sätt, hvarpå hon stod, i den nästan graflika skuggan af järnbron
och stirrade på de af den starka strömmen fantastiskt afspeg-lade lyktorna, väckte hos mig en viss fruktan.

Jag tror, att hon talade för sig själf. Jag är säker på att, ehuru hon var upptagen af att betrakta vattnet, hade hion
tagit af sig schalen och virade den om händerna på ett nervöst och förvirradt sätt, mera likt en sömngångerskas än
en vaken persons rörelser. Jag843

vet, och jag glömmer det aldrig:, att det var någonting i hennes vilda uppträdande, som gjorde mig oviss,
huruvida hjon icke inför mina ögon skulle sjunka ned i djupet, innan jag hunnit fatta tag om hennes arm.

I samma ögonblick sade jag: »Martha!»

H(on uppgaf ett förfäradt anskri och brottades med mig med en sådan styrka, att jag betviflar, att jag ensam
kunnat hålla h|enne fast. Men en starkare hand än min grep henne nu, och när hogi lyfte sina skrämda ögon och
såg hvems den var, försökte hon blott en gång till att göra sig fri och sjönk så ned mellan oss. Vi buro henne från



vattnet till ett ställe, där det fanns några torra stenar, och där lade vi den gråtande, klagande varelsen. Efter en
liten stund satte hon sig upp och fattade med båda händerna om sitt olyckliga hufvud.

»O, floden!» utbrast hon lidelsefullt. »O, floden!»

»Tyst, tyst», sade jag. »Lugna er I»

Men hon fortfor att upprepa samma ord. »Ö, floden!» kom det gång på gån g.

»Jag .vet, att den är lik mig!» skrek hon. »Jäg vet, att jag tillhör den! Jag vet, att den är det naturliga sällskapet
för sådana som jag. Den kommer från landtliga trakter, där det en gång i tiden ej var något ondt med den — och
den smyger sig fram, nedsmutsad och eländig, genom ohyggliga gator — och den drages bort, liksom mitt lif, till
ett stort haf, som ständigt är i uppror — och jag känner, att jag måste följa med den.»

Det var först då jag hörde tonen i de orden, som jag fick klart för mig, hvad förtviflan är.

»Jag kan inte hålla mig ifrån den. Jag kan inte glömma den. Den förföljer mig i tankarna natt och dag. Den är det
enda i världen jag duger åt, och1 den duger åt mig. O, den förfärliga floden!»

Den tanken flög igenom mig, att jag i min följeslagares ansikte, då han utan att tala eller röra sig blickade n:ed på
henne, kunnat läsa hans systerdotters historia, äfven om jag icke känt den. Ingen tafla och ingen verklighet har
någonsin visat mig fasa och844

medlidande i en så innerlig förening. Han skälfde i hela kroppen, som om han varit nära att falla omkull, och
hans hand — som jag rörde vid, ty hans utseende skrämde mig — var kall som en död mans.

»Hon är alldeles ifrån sig!» hviskade jag till honom. »Hon talar nog på annat sätt om en stund.»

Jag vet inte hvad han ämnat svara. Han gjorde någon rörelse med munnen och tycktes tro, att han svarat, men han
hade blott med sin utsträckta hand pekat på henne.

Hon fick nu ett nytt anfall af gråt, dolde återigen sitt ansikte bland stenarna och låg där framför oss som en bild af
förödmjukelse och förfall. Som jag insåg, att detta tillstånd måste upphöra innan vi med någon framgång kunde
tala till henne, dristade jag hålla honom tillbaka när han ville resa upp henne, och vi stodo tysta tills hon blef
mera lugn.

»Martha», sade jag och böjde mig ned för att hjälpa henne att resa sig — hon tycktes vilja det I afsikt att: gå sin
väg, men hon var matt och stödde sig mot en båt. »Vet ni hvem det är, som jag har med mig ?»

Hon svarade med ett svagt ja.

»Vet ni, att vi i afton följt efter er ett långt stycke ?»

Hon skakade på hufvudet. Hon såg hvarken på honom eller på mig, utan stod i en böjd ställning med hatten och
schalen i ena handen, under det att hon tryckte den andra handen knuten mot sin panna.

»Är ni tillräckligt lugn?» frågade jag, »att tala om det ämne som, Gud ske lof, så lifligt intresserade er den där
aftonen, då det snöade så starkt?»

Hon började åter snyfta och mumla en otydlig tacksägelse till mig, för att jag inte drifvit henne från dörren.

»Jag vill inte säga något till mitt försvar», sadö h!on efter några ögonblick. »Jag är dålig, jag är förlorad. Tag är
utan allt hopp. Men säg honom sir», hon hade dragit sig bort från mr. Peggotty, »om ni inte föraktar mig så
mycket, att ni ej vill säga det,845

att jag inte på något sätt varit anledning till hans olycka.»

»Den h|ar man aldrig tillskrifvit er», svarade jag i samma allvarliga ton som hon begagnat.

»Det var visst ni, om jag inte bedrar mig», sade hon med bruten röst, »som kom in i köket den där aftonen då hon
visade mig så mycket medlidande, då hon var så vänlig mot mig, inte drog sig för mig, som alla de andra gjorde,
och gaf mig så mycken god hjälp. Var det inte ni?»



»Jo, det var det», svarade jag.

»Jag hade legat i floden för länge sedan», sade hon och såg på den med ett hemskt uttryck, »om jagi haft någon
synd mot henne på mitt samvete. Jagi kunde inte ha hållit mig ifrån den en enda natt, om jag inte varit fri från all
andel i den saken.»

»Anledningen till hennes flykt ligger i öppen dag», Sade jag. »Ni är fullkomligt oskyldig därvidlag, det tro — det
veta vi.»

»O, jagi hade kunnat bli mycket bättre genom henne, (om jagi haft ett bättre hjärta!» utbrast den arma flickan
med bitter ånger. »Hon .var alltid god mot mig. Aldrig sade hon ett ord till mig, som icke vax godt och' riktigt.
Inte är det väl troligt, att jag skulle velat försöka att göra henne till hvad jag är, då jag vet hur jag har det! Då jag
förlorade allt som gör lifvet dyrbart, smärtade mig den tanken, att jag för alltid var skild från henne, mer än allt
annat.» * 1 ! H

Mr. Peggotty, som stod med ena handen stödd mot relingen på en båt och såg ned, satte den lediga handen för
ansiktet.

»Och då jag af några från vår stad fick höra hvad s;om händt fore den där aftonen, då det snöade», sade Martha,
»var ingen tanke bittrare än den, att folk skulle minnas, att hon förr varit tillsammans med mig och tro, att det var
jag som fördärfvat henne, då Gud skall veta, att jag gärna dött för att kunna återge hienne hennes goda namn.»

Ovan som hon sedan länge var vid all själfbehärsk-846

ning, gåfvo sig nu hennes sorg och samvetskval luft i den mest hjärtslitande ångest.

»Dött, hvad hade väl det varit att dö! Nej, jag! fekulle ha lefvat!» utbrast hon. »Jag skulle ha lefvat och åldrats på
de eländiga gatorna — vandrat omkring, skydd och föraktad i mörkret — sett dagen bräcka mellan de spöklika
husraderna, erinrande mig hur samma sol en gång lyst in i mitt rum om morgnarna och väckt mig — jag skulle
till och med lia gjort detta för att rädda henne!»

Hon s jönk ned på marken, tog några stenar i hvardera handen och kramade dem som om hon velat k|rossa dem.
Hon vred sig i kval och ändrade oupphörligt ställning: sträckte ut armarna så att de blefvo som stela,, slingrade
dem om hvarandra framför ansiktet, liksom för att utestänga det obetydliga ljus som fanns, och lät hufvudet falla
ned, som tnygdt af outhärdliga minnen.

»Hvad skall jag taga mig till!» sade hon, kämpande med sin förtviflan. »Hur kan jag fortfara att lefva sådan som
jag är, en förbannelse för mig själf, en lefvande vanära för alla som komma i min närhet!» — Plötsligt vände hon
sig till min följeslagare. »Trampa på mig, döda mig!» sade hbn. »Den tid üjå hon var er stolthet, skulle ni ansett,
att jag skadat henne, om jag snuddat vid hennes kläder på gatan. Ni kaji inte tro en enda stafvelse, som går öfver
mina läppar — det är ju så naturligt. Ni skulle än i dag tycka, att det vore en förfärlig skäm för er, om hon och
jag växlade ett ord. Jag klagar inte. Jag säger inte, att hbn och jag äro likadana — jag vet, att det är en lång, lång
väg, som skiljer oss åt. Jag säger bara, trots all den synd och' skam jag dragit öfver mig, att jag af hela min själ är
tacksam mot henne, och att jag älskar henne. O, tro inte, att all den förmåga jag haft att älska är alldeles
försvunnen! Förkasta mig, som hela världen gör. Döda mig," för att jag är den jag är och har känt henne — men
tro inte det om mig!»

Han såg på henne, då hon, häftig och förvirrad,847

uttalade denna bön, och då hon tystnat, reste han sakta upp henne.

»Martha», sade mr. Peggotty, »Gud förbjude, att jag skulle döma er. Jag är väl den, som minst af alla har skäl att
göra det, min flicka. Ni har ingen aning om den förändring jag under tidernas lopp undergått, när ni kan tro något
sådant.» Han gjorde ett kort uppehåll och fortfor: »Ni förstår väl inte hur det kommer sig, att den här herrn och
jag önskat tala med er. Ni förstår inte hvad det är, som vi ha för oss. Men hör nu på!»

Hans inflytande öfver henne var mycket starkt. Hon stod bäfvande framför honom, som om hon fruktat att möta



hans ögon, men hennes våldsamma sorg hade lagt sig och förstummats.

»Om ni hörde något af hvad mr. Davy och jag talade pm», sade mr. Peggotty, »den där aftonen då det snöade, så
vet ni, att jag vandrat vida omkring) och färdats långa vägar för att söka min älskade systerdotter. Min älskade
systerdotter», upprepade han med eftertryck. »Ty hon är mig kärare nu, Martha, än hion någonsin varit.»

Hjon satte händerna för ansiktet, men förblef i öfrigt stilla.

»Jag har hört henne berätta», sade mr. Peggotty* »att ni tidigt blef fader- och' moderlös utan att äga någon vän,
som på enkelt sjömans vis intog deras plats. Kanske kan ni tänka er, att om ni haft en sådan vän^ hade ni under
tidernas lopp möjligen lärt er att hålla af honom, och att min systerdotter var som ett slags dotter till mig.»

Hon stod där tyst och darrade, och han svepte omsorgsfullt schalen om henne efter att i denna afsikt ha tagit upp
den från marken.

»Och häraf vet jag>>, sade han, »både att hon gärna skulle följa mig till världens ände, om hon någonsin finge
återse mig, och att hon skulle fly till världens ände för att slippa återse mig. För se, fastän hon inte har något skäl
att tvifla på min kärlek, och inte gör 5det heller — inte gör det heller» upprepade han med848

en lugn förvissning om sanningen i det sagda, »så ti|äider blygseln emellan oss och håller oss ifrån hvarandra.»

Jag läste i hvarje ord af hans enkla och kraftiga sätt att uttrycka sig ett nytt bevis på att han tänkt sig in i saken
från alla möjliga sidor.

»Efter hvad vi räknat ut, master Davy och jag», fortfor han, »är det troligt, att hon endera dagen, ensam och
allena söker sig till London. Vi tro — master Davy, jag1 och' vi allesammans — att ni är lika oskyldig till hvad
som händt henne som det barn som föddes i går. Ni har talat om att hon varit vänlig, snäll och god emot er. Gud
signe henne, det kunde jag väl veta. När var hon annat mot någon? Ni är. tacksam mot henne, och ni håller af
henne. Hjälp oss så mycket ni kan att finna henne, och himlen skall löna er!»

Hon såg på honom hastigt och för första gången, som om hon tviflat på hvad han sagt.

»Litar ni på mig?» frågade hon sakta och med förvåning i rösten.

»Helt och fullt», sade mr. Peggotty.

»Är det er mening, att jag skall tala med lienne, om jag finner henne, ta henne till mig, om jag själf har tak öfver
hufvudet, och så utan att hon vet kiet gå till er och' föra er till henne ?» frågade hon hastigt.

Båda svarade vi med en mun ja.

Hon lyfte blicken till himmelen och förklarade högtidligt, att åt detta värf skulle hon ägna sig nitiskt och troget.
Att hion aldrig skulle vackla i sitt uppsåt, aldrig låta afvända sig från det, aldrig svika Idet, så länge det fanns
någon möjlighet att hoppas. Om hon icke höll sitt löfte, måtte då det enda mål, hion nu hade i lifvet, som banjd
henne vid någonting icke af ondo, då hon släppte det ur sikte, lämna henne om möjligt ännu mera olycklig och'
förtviflad an hjon denna afton varit vid flodstranden, och måtte då all mänsklig och' gudomlig hjälp undandragas
henne för alltid!

Hon höjde ej rösten öfver en hviskning, ej hel-849

ler ställde hon sitt tal till oss, utan till natthimmeln. Sedan stod hon alldeles orörlig och såg på det mörka vattnet.

Vi ansågo det nu lämpligt att säga henne allt vi visste, och jag redogjorde omständligt därför. Hon lyssnade med
spänd uppmärksamhet och med ett an^-sikte, som ofta växlade men bibehöll samma beslutsamhet under alla de
skiftande uttrycken. Hennes ögon fylldes emellanåt med tårar, som hon dock sökte återhålla. Det såg ut som hade
hon helt och hållet ändrat natur, och hon var nu mycket lugn.

Sedan allt blifvit berättadt, frågade hon, hvar hon skulle kunna meddela sig med oss, om anledning därtill
uppstode. Under en dunkelt brinnande gatlykta skref jag upp bådas våra adresser på ett blad, som ja g ref ur min
plånbok och gaf henne. Hon gömde det v;id v sitt bröst. Jag frågade henne, hvar hon bodde. Hon svarade efter en



paus, att hon aldrig] bodde länge på samma ställe, och att det var bäst, att jag inte fick veta det.

Mr. Peggotty hviskade mig i örat någonting som ja g redan tänkt på, och jag tog upp min börs; men jag kunde
inte förmå henne till att taga emot pengar, ej heller afvinna henne något löfte att göra det en annan gång, Jag sade
henne, att mr. Peggotty för att vara en man i hans lefnadsställning icke kunde anses fattig, och att vi båda funno
det obehagligt att hon, då hon åtog sig detta sökande, inte skulle ha andra tillgångar än sina egna hjälpkällor.
Men hon förblef obeveklig. I det afseendet förmådde han lika litet öfver henne som jag. Hon tackade honom
mycket, men lät icke förmå sig att taga emot det allra minsta.

»Det är kanske inte omöjligt att få arbete», sadq hon. »Jag skall försöka.»

»Men tag då åtminstone litet understöd, tills ni försökt», sade jag.

»Hvad jag lofvat göra, kan jag inte göra för pengar», sade hon. »Om jag också nödgades svälta, kunde jag det
inte. Att ge mig pengar vore detsamma
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som att ta ifrån mig ert förtroende, ta ifrån mig det mål ni satt mig, ta ifrån mig det enda som med visshet kan
rädda mig från floden.»

»I den store Domarens namn», sade jag, »inför hvilken vi alla på den yttersta dagen skola mötas, besvär jag er att
affärda denna hemska tanke! Vi k;u,nna alla göra något godt, om vi vilja.»

Hon darrade, hennes läppar skälfde, och hennes ansikte bleknade, då hon svarade:

»Det har kanhända blifvit nedlagdt i era hjärtan att rädda en stackars olycklig varelse och förmå henne att ångra
sig. Jag vågar knappt tänka det — det viore visst alltför djärft. Kunde något godt åstadkommas af mig, skulle jag
kanske börja hoppas, ty hittills ha mina gärningar inte vållat annat än ondt. Fjor första gången på mycket länge
skall jag vara rädd om mitt usla lif, på grund af den uppgift ni gifvit mig. Mera vet jag inte, och1 mera kan jag
inte säga.»

Åter kviäfde hon tårarna, som börjat droppa ned, och efter att ha räckt ut sin darrande hand och vidrört mr.
Peggotty, liksom hade han varit i besittning af någon helande kraft, gick hon bort ifrån oss på den ödsliga gatan.
Hon hade varit sjuk — troligen ganska länge. Under den stund jag varit i tillfälle att närmare ge akt på henne,
hade jag märkt att hön var blek och' mager och att hennes insjunkna ögon vittnade om försakelser och lidanden.

Vi följde henne på kort afstånd, ty vår väg gick åt samma håll, tills vi åter voro inne på de upplysta, folkrika
torna. Jag hade en så obetingad tro på Kvad hbn sagt, att jag då hemställde till mr. Peggotty^ huruvida det icke
skulle kunna anses ogrannlaga att följa henne längre. Då han hade samma uppfattning af saken och samma tillit
till henne, läto vi henne gå sin väg och vi gingo vår, som ledde till Highgate. Han följde mig ett godt stycke, och
då vi skildes med en bön för det nya försökets framgång, hade hos honom tillkommit ett tankfullt medlidande,
som jag alls icke hade svårt att tolka.Det var midnatt, då jag kom hem. Jag hade hunnit fram till min egen grind
och' stod och lyssnade till St. Paulsklockans djupa klang, då jag till min öfverraskning fick se, att dörren till min
tants villa stod öppen och att ett svagt ljus från korridoren kastade sitt sken Öfver vägen.

I tanke att min tant fått ett anfall af sin gamla oro och stod och betraktade hur en inbillad eldsvåda [rasade i
/fjärran, gick jag öfver för att tala med henne. Till min stora förvåning fick jag då se en karl, som stod i hennes
lilla trädgård.

Han höll ett glas och en butelj i händerna och var i färd med att dricka. Jag stannade, dold af det täta löfverket, ty
månen hade nu gått upp, ehuru förmörkad af jnoln, och jag kände igen samma man som jag i början ansett för ett
foster af mr. Dicks inbillning, han, som min tant och jag sedan träffat på Londons gator.

Ha,n både åt och' drack och tycktes ha god aptit. Villan tycktes väcka hans nyfikenhet, som om han sett den för
första gången. Sedan han böjt sig ned och ställt ifrån sig buteljen på marken, tittade han .uppåt fönstren och såg
sig omkring, ehuru med ett loroligt och otåligt uttryck, som om han varit angelägen att komma därifrån.



Ljuset i gången förmörkades ett ögonblick, och' min tant kom ut. Hon var uppskakad och räknade: till Ihonom
litet pengar, som han tog emot. Jag hiörde hur det klingade.

»Hvad har jag för nytta af det här?» sade han.

»Jag kan inte undvara mera», sade min tant.

»Då går jag inte härifrån», sade han. »Det här kan ni ta tillbaka.»

»Ni elake man», utbrast min tant mycket uppskakad. »Hur kan ni bemöta mig så? Och hvarför begär ni pengar af
mig? Jo, för att ni vet hur svag jag är. Hvad skall jag väl göra för att bli fri för era besök om inte öfverlämna er åt
hvad ni förtjänat ?»

»Nå, hvarför gör ni inte det då?» sade hän.852

»Och' det frågar ni?» återtog min tant. »Hvilket hjärta ni måtte ha!»

Han stod där helt butter, skakade på hufvudet och skramlade med pengarna, tills han slutligen sade:

»Är detta således allt ni ämnar ge mig ?»

»Det är allt jag kan ge er», sade min tant* »Ni vet, att jag gjort förluster och är fattigare än förr. Det har jag redan
sagt er. Sedan ni fått hvad ni skall ha, hvarför plågar ni mig med att stanna här ett enda ögonblick och tvinga mig
att se h;urudan ni blifvit ?»

»Jag har blifvit ganska sluskig, om det är det ni menar», sade han. »Jag lefver ungefär som en uggla.»

»Ni fråntog mig större delen af det jag ägde», sade min tant. »För många, många år sedan tillslöt ni mitt hjärta för
hela världen. Ni behandlade mig falskt, otacksamt, grymt. Gå, och ångra er! Lägg inte nya oförrätter till den
långa följd af oförrätter ni tillfogat mig!»

»Jaha», sade han» »det låter vackert, det där! Nå, så får jag väl reda mig med detta tills vidare, kan jag tro.»

Mot hans vilja tycktes min tants harmsna tårar "göra honom litet förlägen, och helt snopen slank han ut från
trädgården. Jag tog några raska steg, som om jag just då kommit gående, mötte honom vid grinden och gick' in
genom den, då han gick ut. Vi isatte ögonen i hvarandra i förbifarten, och de blickarna voro inte blida.

»Tant», sade jag ifrigt, »nu har den där kärlen oroat dig igen. Låt mig tala med hbnom. Hvem är han?»

»Kära barn», svarade min tant och stödde sig vid min arm, »kom in och säg ingenting till mig på tio minuter.»

Vi slogo oss ned i hennes lilla förmak. Min tant drog sig undan bakom den gröna skärmen från forna •dagar, som
nu var fastskrufvad vid en stolsrygg, och torkade sig då och då i ögonen. Detta fort-853

gick en kvarts timme, och så kom hon fram igen och satte sig bredvid mig.

»Trot», sade min tant lugnt, »han är min man.»

»Din man, tant! Jag trodde han var död!»

»Döjd för mig», svarade min tant, »men hän lefver.»

jag satt nu tyst och häpen.

>.ßetsey Trotwood ser inte ut som om hon kunnat itända någon öm låga», sade min tant besinnings-fullt, »men
det fanns en tid, Trot, då hon fullt och fast trodde på den där mannen. Då hon älskade honom af hjärtat, Trot. Då
det inte fanns något bevis på trohet och tillgifvenhet, som hon inte gärna gifvit honom. Han lönade henne med att
förstöra hennes förmögenhet och nästan krossa hennes hjärta. Följaktligen lade hon en gång för alla ned det
slaget af känsla i en graf, som hön fyllde och plattade till.»

»Min goda, kära tant!»

»Jag behandlade honom ädelmodigt, då jag lämnade honom», fortfor min tant och lade som vanligt sin hand
öfver min hands utsida. »Så långt efteråt, Trot, kan jag verkligen få säga, att jag behandlade honom ädelmodigt.



Han hade varit så svår mot mig, att jag nog kunnat utverka skilsmässa på för mig ganska fördelaktiga villkor,
men det gjorde jag inte. Han förslösade snart hvad jag gifvit honom, sjönk allt djupare och djupare, gifte sig visst
med en annan och blef en äfventyrare, en storspelare, en bedragare. Hvad han nu är, kan du se. Men han var en
vacker man, då jag gifte mig med honom», sade min tant med en genklang af sin forna stolthet och beundran i
tonen. »Jag trodde — ty jag var en toka, att han var den personifierade hedern.»

Hon tryckte min hand och skakade på hufvudet.

»Nu är han intet för mig, Trot, mindre än intet. Men hellre än att se honom straffad för sina förbrytelser, hvilket
han skulle bli, om han strök omkring här i landet, ger jag honom mera än jag har råd till för att han skall resa sin
väg, då han tid efter annan uppenbarar sig. Jag var en toka då jag gifte mig med honom, och i det afseendet är
min tokenskap854

obotlig, att jagi, med tanke på hvad jag förr trott honom vara, inte ens vill se denna skugga af min tomma
inbillning illa behandlad. Ty jag hade allvar med mig i den känslan, Trot, om någonsin en kvinna haft det.»

Min tant affärdade ämnet med en djup suck och1 slätade ut sin klänning.

»Se sä, min vän», sade hon, »nu vet du hur det förhåller sig med den saken från början till slut. Vi tala aldrig
mera vid hvarandra i det ämnet, och du säger naturligtvis ingenting om det åt någon annan. Det är min fjoskiga,
fjolliga historia, och! den får stanna oss emellan, Trot!»

KAP. XLVIII.

Husliga förhållanden.

Jag arbetade strängt på min bok utan att låta djen inverka på det punktliga uppfyllandet af mina plikter som
tidningsman, och den kom ut och gjorde mycken lycka. Jag blef jclp yr i hufvudet af det beröm, som ljöd i mina
öron, fastän jag nog var mycket känslig för det och hade en högre tanke om mina litterära alster än någon annan.
Jag har med afseende på människonaturen gjort den iakttagelsen, att om en person har goda skäl att tro på sig
själf, prålar och skryter han aldrig inför andra för att öfvertyga dem om sin utmärkthet. Jag bibehöll följaktligen
mitt anspråkslösa väsen af pur aktning för mig själf, och ju mera beröm jag fick, dess mera sökte jäg att förtjäna.

Det ingår inte i min plan att i denna berättelse, 854

obotlig, att jagi, med tanke på hvad jag förr trott honom vara, inte ens vill se denna skugga af min tomma
inbillning illa behandlad. Ty jag hade allvar med mig i den känslan, Trot, om någonsin en kvinna haft det.»

Min tant affärdade ämnet med en djup suck och1 slätade ut sin klänning.

»Se sä, min vän», sade hon, »nu vet du hur det förhåller sig med den saken från början till slut. Vi tala aldrig
mera vid hvarandra i det ämnet, och du säger naturligtvis ingenting om det åt någon annan. Det är min fjoskiga,
fjolliga historia, och! den får stanna oss emellan, Trot!»

KAP. XLVIII.

Husliga förhållanden.

Jag arbetade strängt på min bok utan att låta djen inverka på det punktliga uppfyllandet af mina plikter som
tidningsman, och den kom ut och gjorde mycken lycka. Jag blef jclp yr i hufvudet af det beröm, som ljöd i mina
öron, fastän jag nog var mycket känslig för det och hade en högre tanke om mina litterära alster än någon annan.
Jag har med afseende på människonaturen gjort den iakttagelsen, att om en person har goda skäl att tro på sig
själf, prålar och skryter han aldrig inför andra för att öfvertyga dem om sin utmärkthet. Jag bibehöll följaktligen
mitt anspråkslösa väsen af pur aktning för mig själf, och ju mera beröm jag fick, dess mera sökte jäg att förtjäna.

Det ingår inte i min plan att i denna berättelse,855

fastän den utgör ett slags protokoll öfver mina minnen, nedskrifva mina litterära arbetens historia. De få tala för
sig; själfva, och jag lämnar dem åt sitt öde. Då jag händelsevis omnämner dem, sker det bara för att föra



berättelsen vidare.

Som jag vid den tiden fått en viss grund för min öfvertygelse' att naturen och omständigheterna ämnat mig till
författare, fullföljde jag mitt kall med tillförsikt. Hade jag ej ägt detta själff örtroende, hade jag lagt
författarskapet å sido och satt in min kraft på något annat område. Jag skulle ha försökt att utforska, hvartill
naturen och omständigheterna ämnat mig, loch blifvit det och ingenting annat.

Jag hade dels i tidningen, dels på annat håll rönt så mycken uppmuntran, att jag, då min framgång va(r
(obestridlig, ansåg mig ha rättighjet att slippa ifrån mitt arbete som referent af de tråkiga parlamentsdebatterna.
En afton antecknade jagi följaktligen helt gladeligt för sista gången noterna till den parlamentariska
säckpipmusiken och har aldrig hört den sedan dess, fastän jag fortfarande känner igen den gamla melodien i
tidningsspalterna, där den fortgår på samma sätt utan några variationer under hela riksdagen, blott med den
skillnaden, att den är längre än förr.

Jag skrifver nu om den tid då jag varit gift omkring ett och ett halft år. Efter åtskilliga misslyckade experiment
hade , vj. afstått från all befattning med hushållet. Det ficjTsßota sig själft, och vi hade en betjäntpojke. Denne
ungersvens förnämsta sysselsättning bestod i att gräla med kokerskan, i hvilket afseende han var en fullständig
Whittington, dock utan dennes katt och utan alla möjligheter att en gång blifva lörd mayor.

Det förefaller mig som om han lefvat i en hagelskur af pannlock. Hela hans tillvaro var ett handgemäng. Han
plägade ropa på hjälp vid de mest olämpliga tillfällen — som då vi gåfvo en liten middag eller hade några vänner
hos oss på te — och plägade komma utflygande ur köket med en massa856

järnprojektiler efter sig. Vi ville gärna bli af med hbnom, men han var så innerligt fäst vid oss och ville inte gå.
Han var en gråtmild gosse och brast lit i så pmkliga klagovisor, så snart ett upphörande af våra ömsesidiga
förbindelser kom på tal, att vi Voro tvungna att behålla honom. Han hade ingen mor och inga andra släktingar
heller, som jag kunde upptäcka, utom en syster, som begaf sig af till Amerika i samma minut vi befriat henne
från honom, och fcå fingo vi den förskräckliga lilla bytingen till arf och ägo. Han hade en liflig förnimmelse af
sitt eget beklagliga tillstånd och gned ständigt ögonen mot jackjärmen eller böjde sig ned för att snyta sig i det
ylttersta hörnet af en liten näsduk, som han aldrig! kunde förmås att taga upp ur fickan, utan alltid sparde på och
gömde.

Denna olycksaliga betjäntpojke, som i ett förhastadt ögonblick fått anställning bos oss mot sex pund (och tio
shilling om året, var för mig en källa till ständiga ledsamheter. Jag gaf akt på honom under hans tillväxt — och
han växte som en störböna — med bäfvan motseende den tid, då han skulle börja raka sig, ja,, till pch med de
dagar, då han skulle bli skallig eller gråna. Jag såg ingen utsikt till att någonsin bli af med honom, och då jag
sysselsatte mig med framtiden, brukade jag tänka på hur mycket besvär vi skulle få af honom, då han blef gubbe.

Hvad jag minst af allt väntade var, att dennai olycksfågel skulle befria mig ur min förlägenhet på sätt som
skedde. Han stal Doras klocka, hvilken i likhet med alla våra öfriga tillhörigheter inte hade någon bestämd plats,
och sedan han omsatt den i mynt,,a nvände den enfaldiga stackaren dem till att oupphörligt på diligensens tak
resa fram och tillbaka mellan London och Uxbridge. Då han afslutat sin femtonde resa, om jag inte missminner
mig, blef han förd till Bow Street och befanns då i sina fickor ha fyra shilling och sex pence jämte en flöjt, som
han köpt i andra hand och inte kunde spela på.

Öfverraskningen och dess följder skulle för mig357

via|rit långt mindre oangenäma, om han inte varit så ångerfull. Men nu ångrade han sig på ett egendomligt sätt
— icke i klump utan i afbetalningar. Se hä!r iett exempel. Dagen efter sedan jag nödgats inställa mig och vittna
mot honom, gjorde han åtskilliga afslöjanden rörande en korg i källaren, som vi trott innehålla vin, men som ej
innehöll annat än buteljer toch korkar. Vi antogo, att han nu lättat sitt sinne och' talat om det värsta han hade att
säga angående kokerskan; men ett par dagar därefter ansattes han åter af samvetet och talade då om, att hion hade
en liten flicka, som tidigt hvarje morgonj kbm och hämtade bröd hos oss, och att han personligen fått befallning
att förse mjölkbudet med kol. Åter gingo två eller tre dagar, och' jag blef genom myndigheterna underrättad om



att man upptäckt oxstekar i soplåren och lakan i traspåsen; en liten tid därefter togo hans angifvelser en ny
riktning, och han erkjände sig ha vetskap om ett tillämnadt inbrott i vårt hus, planlagdt af gossen, som bar till oss
vårt öl och som genast blef häktad. Jag skämdes till den grad för att ha låtit lura mig på så många sätt, att jag
gärna gifvit betjäntpojken pengar för att få honom att tiga eller mutat fångknekten för att låta pojken springa sin
väg. Saken försvårades ytterligare af att han ej hade något begrepp om detta utan ansåg, att det låg en godtgörelse
i hans bekännelse, ja, att han samlade glödande kol på mitt hufvud.

Till sist sprang jag min väg själf, så fort jag fick se någon af polisens utskickade närma sig med någon ny
upptäckt, och jag vågade knappt visa mig, förrän han blifvit slutförhörd och dömd att deporteras. Men icke ens
då kunde han hålla sig lugn, utan skref ständigt till oss. Han ville nödvändigt se Dora, innan han skickades af,
och Dora gick att besöka honom och svimmade då hon kommit innanför järngallren. Kort sagt, jag hade inte en
minuts ro förrän han lämnat London och — efter hvad jag sedan fick höra — användts till herde någonstädes
»inåt landet» — hvar har jag inte den aflägsnaste aning om.858

Allt detta förde mig till vissa allvarliga betraktelser, och framställde våra misstag från en ny synpunkt, som jag,
trots min ömhet för Dora, ej kunde undgå att tala med henne om en afton.

»Min älskling», sade jag, »det smärtar mig mycket då jag marker, att vår brist på ordningssinne och omtanke
skadar inte endast oss själfva, som blifvit vana därvid, utan äfven andra.»

»Du har varit tyst en lång tid», sade Dora, »men nu ämnar du bli stygg igen.»

»Nej, det ämnar jag visst inte», svarade jag, »men låt mig förklara hvad jag menar.»

»Jag tror inte jag vill veta det», sade Dora.

»Men jag vill, att du skall veta det, min älskling. Släpp ned Jip.»

Dora satte hans nos mot min och sade »bu!» iför att jaga bort mitt allvar, men då detta inte lyckades, befallde hon
in honom i pagoden och satt och såg på mig med hopknäppta händer och det mest resignerade lilla ansikte.

»Saken är den», började jagj, »att sådant smittar af sig. Vi smitta alla som omgifva oss.»

Troligen hade jag fortsatt uti samma bildlika uttryckssätt, jom ej Doras ansikte underrättat mig om att hon
undrade huruvida jag skulle föreslå någon ny sorts vaccin eller annan medicinsk behandling för att rädda oss från
denna ohälsa. Jag hejdade mig följaktligen och uttryckte mig på ett begripligare sätt.

»Ser du, min söta unge», sade jag, »det är inte bara det, att vi förlora pengar och trefnad och ibland också vårt
goda lynne, genom att vi inte lära oss att vara mera noggranna. Vi ådraga oss äfven ett stort ansvar genom att
skämma bort hvarenda människa, som kommer i vår tjänst eller som här något att skaffa med oss. Jag börjar
frukta, att felet inte bara ligger på ena sidan, utan att dessa personer uppföra sig illa till följd af att vi inte uppföra
oss så riktigt väl själfva.»

»O, hvilken anklagelse!» utbrast Dora och gjorde859

stora ögon. »Vill du säga, att du någonsin sett mig stjäla guldklockor! O!»

»Min älskling, kom inte fram med sådana dar orimligheter. Hvem har väl gjort den allra minsta anspelning på
guldklockor?»

»Det har du», svarade Dora. »Det vet du mycket väl. Du sade, att jag inte uppförde mig väl och jämförde mig
med honom.»

»Med hvem ?» frågade jag.

»Med betjäntpojken», snyftade Dora. »O, du grymma gosse, att jämföra din älskande hustru med en deporterad
betjäntpojke! Hvarför sade du mig inte din tanke om mig, innan vi gifte oss ? Hvarför Isade du mig inte, du
hårdhjärtade varelse, att du var öfvertygad om att jag var sämre än en deporterad betjäntpojke ? O, att du har en
så förfärlig tanke om mig! O, så hemskt!»



»Se så, min älskade Dora», sade jag och försökte att med mildt våld taga ifrån henne näsduken, som hon tryckte
mot ögonen, »det här är inte bara löjligt af dig, utan riktigt orätt. För det första är det inte sant.»

»Alltid sade du, att han narrades», snyftade Dora. »Och nu säger du detsamma om mig! O, hvad skall jag göra?
Hvad skall jag göra?»

»Min älskade flicka», sade jag, »jag får verkligen be dig vara förståndig och höra på hvad jag sagt och säger. Ser
du, Dora;, om inte vi lära oss att göra vår plikt mot dem som vi ha i vår tjänst, lära de sig aldrig att göra sin plikt
mot oss. Jag fruktar, att vi gifva folk sådana tillfällen till att göra orätt, som aldrig borde gifvas. Till och med om
vi uppsåtligt — hvilket icke är fallet — vore så slappa i våra anordningar som vi äro, till och med om det vore i
vår smak och vi funne det angenämt att vara det — hvilket icke är förhållandet — är jag [-öfverty]gad-] {+öfver-
ty]gad+} om, att vi icke hade rättighet att fortfara på det här sättet. Vi rent af fördärfva andra. Det är vår
skyldighet att tänka på det. Jag kan inte undgå att tänka på det, Dora. Det är en reflexion, som jag62

inte kan afvisa, och ibland gör den mig mycket orolig. Det var allt jag! ville säga. Var nu inte barnslig, Dora!»

Det dröjde länge, innan Dora ville tillåta mig att taga bort näsduken. Hon satt och snyftade med den for ögonen
och! mumlade, att om jag var orolig, hvarför hade jag då gått och gift mig ? Hvarför hade jagi inte sagt, om det
till och med varit så sent som dagen före vigseln, att jag visste, att jag sk;ulle bli orolig och helst ville låta bli?
Om jag inte kunde tåla henne, hvarför skickade jag då henne inte till hennes fastrar i Putney eller till Julia Mills i
Indien? Julia skulle gärna ta emot henne och inte säga, att hon var lik en deporterad betjäntpojke. Någonting!
sådant hade Julia aldrig sagt. Dora var med ett ord mycket bedröfvad och bedröfvade mig till den grad genom sitt
beteende, att jag insåg, att det tjänade till intet att förnya ett försök i den vägen, ens under den mildaste form,
utan att jag måste börja på ett annat satt.

Hur skulle jag då gå till väga? »Odla hennes; förstånd»? Det uttrycket begagnades mycket och lät ganska
lofvande och vackert. Jag beslöt att odla Doras förstånd.

Jag började genast. Då Dora var barnslig, och jag oändligt gärna skulle ha satt mig in i hennes stämning, försökte
jag att vara allvarsam och gjorde henne förlägen och mig själf med. Jag talade med henne i ämnen, som upptogo
mina tankar; jag läste Shakespeare för henne — och tråkade ut henne all-|deles förskräckligt. Jag tog för vana att
liksom tillfälligtvis meddela henne små fragment af nyttiga kunskaper och sunda åsikter — men då jag kom fram
med dem, ryggade hon tillbaka, som om jag affyrat några pistolskott. Hur omärkligt och' naturligt jag än sökte gå
till väga, då jag odlade min lilla hustrus förstånd, kunde jag icke undgå att se, att h!on alltid hade en instinktlik
förnimmelse af hvad jag åsyftade och att hon då blef ett rof för de lifligaste farhågor.63

Särskildt, det märkte jag, ansåg hon Shakespeare för en hemsk figur. Odlingen fortgick mycket långsamt.

Utan att Traddles visste det själf, pressades han till tjänstgöring, och hvar gång han kom och hälsade på, lät jag
mina minor springa, riktade mot honom, men till Doras uppbyggelse i andra hand. Omfånget af den praktiska
vishet jag på detta sätt bibringade Traddles var ofantligt och af bästa beskaffenhet, men på Dora hade det ingen
annan verkan än ätt det gjorde henne beklämd och nervös, i förkänsla af att nästa gång blef det nog hennes tur.
Jag kände mig förvandlad till en skolmästare, en fälla, en fallgrop; det var som om jag ständigt lekt spindel med
Doras fluga och rusat ut ur mitt hål till hennes stora förskräckelse.

Genom detta mellanliggande stadium blickade jag likväl framåt till den tid, då det kommit till fullständig
sympati mellan Dora och mig, då jag lyckats »odla hennes förstånd» till min fulla belåtenhet, och därför höll jag
ut länge, ja, i månader. Då jag emellertid till sist fann, att oaktadt jag hela denna tid borstat upp mig med
beslutsamhet liksom en igelkott med med sina taggar, hade jag likväl ingenting åstadkommit, föll det mig in, att
Doras förstånd kanske redan var tillräckligt odladt.

Vid närmare efetrtanke föreföll mig det t så troligt, att jag öfvergaf min plan, som tagit sig mera lofvande ut i
orden än i verkligheten. Jag beslöt att hädan-iefter vara nöjd med mitt hustrubarn och att inte genom några
metoder söka förvandla henne till nå-giot annat. Jag var hjärtans trött på att spela vis och förståndig och att se
min älskling lida af tvång, köpte följaktligen en vacker dag ett par örringar åt henne och ett halsband åt Jip och



gick hem med föresats att göra mig angenäm.

Dora blef förtjust öfver de små presenterna och kyjsste mig helt gladt; men mellan oss hade kommit en skugga,
om än obetydlig, och jag hade beslutat, att den icke fick existera. Måste det finnas en skugga862

någonstädes, skulle jag för framtiden gömnia deri, inom mitt eget bröst.

Jag tog plats bredvid min hustru i soffan och! Isatte: örringarna i hennes öron; och så sade jag henne, att jagi-
fruktade*, att vi på sista tiden inte haft så trefligt tillsammans som vanligt och1 att felet var mitt — hvilket jag
uppriktigt trodde, och hvilket det också var.

»Dora, min älskling», sade jag, »sanningen är den, att jag försökt att vara vis.»

»Och! att också göra mig vis», sade Dora blygt. »Är det inte så, Doady ?»

Jag nickade mitt ja till de höjda ögonbrynens, tacka fråga, och kysste de rosenröda läpparna.

»Det tjänar inte till det allra minsta», sade Dora och skakade på hufvudet så att örringarna dinglade. »Du vet ju,
en sådan liten stackare jag är och hvad jag alltid velat, att du skulle kalla mig. Kan du inte det, kommer du aldrig
att tycka om mig. Är du riktigt säker på, att du inte ibland tänker, att det varit bättre om du —»

»Gjort h|vad, min älskade?» Hon hade nämligen afbrutit sig. i

»Ingenting», sade Dora.

»Ingenting?» upprepade jag.

Hon lindade sina armar om min hals och' skrattade och [kallade sig vid sitt favoritnamn »gåsen» och gömde sitt
ansikte mot min axel i ett sådant svall af lockar, ^att det var ett riktigt bestyr att reda ut dem för att få se det.

»Tror du inte jag själf tycker, att det varit bättre om jag gjort ingenting än försökt att odla min lilla hustrus
förstånd ?» sade jag och skrattade åt mig själf. »Var det den frågan du tänkte göra ? Jo, visst tycker jag det.»

»Är det det du försökt ?» utbrast Dora. »Hvilken förskräcklig gosse!»

»Mien jag skall aldrig mer försöka det», sade jag. »Ty jag älskar henne ömt sådan hon är.»863

»Narras inte nu — är det sant?» frågade Dora och smög sig närmare intill mig.

»Hvarför skulle jag försöka att andra hvad som så länge varit mig så dyrbart? Du kan aldrig vara mera till din
fördel än när du är helt dig själf, min ljufva Dora, och nu bry vi oss inte om några kbn-lstiga experiment utan
återgå till vårt gamla sätt och äro lyckliga.»

»Och äro lyckliga!» upprepade Dora. »Ja! Lyckliga dagen lång. Och du blir inte ledsen, om det går litet på tok en
och annan gång?»

»Nej, nej», sade jag. »Vi få försöka, så godt vi kunna.»

»Och du säger mig aldrig mer, att vi göra andra mäinniskbr dåliga», sade Dora så bevekande. »Lofvar idu det?
För det är så förfärligt styggt.»

»Nej, nej»; sade jag.

»Nog är det väl bättre, att jag är dum än att jag är ängslig, eller hur?» sade Dora.

»Det är bättre, att du helt enkelt är Dora än nå-glonting annat i hela världen.»

»I hela världen? Ack, Doady, den är så stor!»

Hon skakade på hufvudet, vände sina glädjestrålande, klara öglon mot mina, kysste mig, brast i ett muntert skratt
och sprang bort för att sätta på Jip hans nya Kalsband.

Så aflopp mitt sista försök att åstadkomma någon förändring hos Dora. Jag hade lidit under det att det pågick, jag
stod inte ut med min egen fristående vishet; jag kunde inte förlika den med hennes förra vädjan till mig som mitt



hustrubarn. Jag beslöt att helt stilla göra hvad på mig ankom för att förbättra våra förhållanden, men jag förutsåg,
att mina yttersta .ansträngningar ej skulle åstadkomma mycket, såvida jag inte åter ville urarta till spindel ochr
ständigt ligga på lur.

Och' skuggan jag omnämnt, som icke längre fick stå mellan oss utan helt skulle hvila på mitt eget hjärta? Hur
gick det med den?»

Den där gamla sorgsna känslan genomträngde864

mitt lif. Den hade fördjupats, om den undergått någon förändring alls; men den var lika sväfvande som förr och
verkade på mig som en vemodig melodi, svagt förnummen i natten. Jag älskade min hustru ömt, och jag var
lycklig; men den lycka jag en gång aningsfullt motsett, var icke den lycka jag njöt, och det saknades alltid
någonting.

För att fullgöra det med mig själf träffade af-talet att anförtro mitt inre åt dessa blad, granskar jag det åter noga
och bringar dess hemligheter i ljuset. Det som ja,g saknade, betraktade jag fortfarande — betraktade jag alltid —
som en dröm af min ungdomliga fantasi, någonting som ej kunnat förverkligas — en upptäckt, som jag i likhet
med alla män nu gjort, och som vållade en viss smärta. Men att det varit bättre för mig, om min hustru varit mig
till mera hjälp och delat de många tankar jag nu var ensam om, och att detta varit en möjlighet, det visste jag.

Mellan dessa båda oförenliga slutsatser: den ena, att hvad jag kände var någonting allmängiltigt och oundvikligt,
den andra, att det var egendomligt for mig och' kunnat vara annorlunda, vacklade jag på ett förunderligt sätt utan
någon bestämd känsla af miotsägelsen dem emellan. Då jag tänkte på ungdomsårens luftiga drömmar, som icke
kunna förverkligas, tänkte jag på det bättre tillstånd, som föregår mannaåldern och som jag vuxit ifrån, och de
nöjsamma dagarna med Agnes i det kära gamla huset uppstego för mig likt gengångare från ett förflutet, som
möjligen kunde förnyas i en annan värld men aldrig åter komma till lif här nere.

Ibland framställde sig för mig den frågan, hvad som kunde ha händt eller skulle ha händt, om Dora och jag aldrig
känt hvarandra. Hon var dock så införlifvad med hela min tillvaro, att denna var den flyktigaste af alla fantasier
och försvann snart ur min åsyn, siom en i luften sväfvande spindelväf.

Jag älskade henne alltid. Hvad jag nu beskrifver slumrade och' vaknade till hälften och inslumrade åter865

i min själs innersta gömslen. Det kunde alls icke märkas på mig och jag tror inte det öfvade inflytande på något,
som jag sade eller gjorde. Jag bar bördan af alla våra små mödor och företag; Dora höll i pennorna, och båda
kände vi, att lotterna voro fördelade på lämpligaste sätt. Hon höll verkligt af mig och var stolt öfver mig, och då
Agnes i sina bref till Dora skref några få allvarsamma ord om den stolthet och det intresse, hvarmed mina vänner
hörde talas om mitt växande rykte och huru de, då de läste min bok, tyckte, att det var som om de hört mig själf
tala, läste Dora upp dem för mig med glädjetårar i de vackra ögonen och sade, att jag var en gammal älskad,
kvick och ryktbar gosse.

»Ett ouppfostradt hjärtas första missledande impuls.» Dessa mrs. Strongs ord föresväfvåde mig ofta, ja, vid den
tiden släppte de mig nästan aldrig. Ofta vaknade jagi med dem på läpparna om natten; jag minns, att jag i mina
drömmar läste dem, inristade på husens murar. Ty jag visste nu, att mitt eget hjärta varit |ouppfostradt då det
först älskat Dora, och att det, om det varit uppfostrad^ aldrig kunnat känna, sedan vi blifvit gifta, hvad det känt
och innerst erfarit.

»Ingen skiljaktighet mellan äkta makar kan vara mera ödesdiger än olikhet i åskådningssätt och syften.» Äfven
de orden mindes jag. Jag hade försökt att lämpa Dora efter mig och funnit det outförbart. Nu återstod det att
lämpa mig efter Dora, dela med henne hvad jag kupde och vara lycklig, bära på mina egna skuldror hvad jag
måste och vara lycklig ändå. Under denna tuktan sökte jag böja mitt hjärta, då jag! började tänka. Detta gjorde
mitt andra år långt lyckligare än mitt första varit, och — hvad än bättre var — det gjorde Doras lif till idel
solsken.

Men då det året led mot sitt slut, var Dora inte stark. Jag hade hoppats att lättare händer än mina skulle hjälpa till



att forma hennes karaktär, och att ett barnaleende vid hennes bröst skulle förvandla mitt hustrubarn till kvinna.
Men det blef ej så. Anden

55. — Dickens, David Copperfield.866

sväfvade helt kort på tröskeln till sitt lilla fängelse och, omedveten om någon fångenskap;, lyfte den vingen till
flykt.

»När jag åter kan springa omkring som förr, tant», sade Dora,, »skall Jip minsann få motion. Han börjar bli riktigt
trög och lat.»

»Jag misstänker», sade tant, som helt stilla satt bredvid henne och arbetade, att han lider af en svårare åkomma
än så. Det är ålderdom, Dora.»

»Tycker ni han är gammal ?» sade Dora helt förvånad. »Hvad det förefaller underligt, att Jip skulle vara
gammall»

»Det är en sjukdom, som angriper oss alla, min lilla vän, då vi hunnit ett stycke framåt i lifvet», sade min tant helt
gladt, »och jag försäkrar dig, att jag inte känner mig mera fri från den nu än förr.»

»Men Jip», sade Dora och såg så medlidsamt på honom, »till och med lilla Jip 1 Stackars liten!»

»Han torde få lefva länge än, Lilla Blomma», sade min tant och klappade Dora på kinden då Dora lutade sig ned
från soffan för att se på Jip, som besvarade vänligheten med att ställa sig på bakbenen, Och göra åtskilliga
vanmäktiga försök att med fram-tassarna krångla sig upp till henne. »Han får lof att ha ett stycke flanell i sitt hus
i vinter, och det skulle inte förvåna mig om han kryade till sig tills blommorna slå ut på våren. Den välsignade
lilla hunden!» sade min tant. »Om han hade lika många lif i sig som en katt och höll på att förlora dem alla,
skulle han visst intill sitt sista andetag skälla på mig!»

Dora hade hjälpt upp honom i soffan, där han gaf till känna sitt trots mot min tant med en så ursinnig kraft, att
hän inte kunde hålla sig rak utan skällde sig sned. Ju mer min tant såg på honom, desto otidigare blef han, ty tant
hade på sista tiden börjat begagna glasögon, och af något outrannsakligt skäl uppfattade hän dessa glasögon som
en personlig förolämpning mot Honom.

Efter mycket öfvertalande förmådde Dora honom69

att lägga sig hos henne, och då han tystnat, drog hon det ena af hans långa öron gång på gång genom handen och
upprepade tankfullt: »Till och med lilla Jip! Stackars lilla Jip!»

»Hans lungor är det inte något fel med», sade min tant helt gladt, »och hans antipatier äro långt ifrån svaga. Han
har säkert ganska många år för sig. Men om du vill ha en hund att springa i kapp med, Lilla Blomma, så är han
för välfödd till det, och du skall få en annan af mig.»

»Tack1, snälla tant», svarade Dora med matt röst, »men det vill jag inte ha.»

»Inte det?» sade min tant och' tog af sig glas-Ögonen.

»Jag kunde inte ha någon mera hund än Jip», sade Dora, »det skulle vara så ovänligt mot honom. För resten
kunde jag aldrig bli så god vän med någon annan hund som med Jip, ty ingen annan hund har kant mig innan jag
blef gift, ingen annan har skällt på Doady, då han först kom till vårt hem. Jag är rädd, att jag aldrig skulle kunna
fästa mig vid någon annan hund än Jip, tant.»

»Det förstår jag», sade min tant och klappades henne åter på kinden. »Du har rätt.»

»Tant blef väl inte stött på mig?» sade Dora.

»Hvad du (är för en liten känslig varelse!» utbrast min tant. »Hur skulle jag kunna bli stött pä dig!» : : ! I j i M

»Nej, nej, det trodde jag inte heller, men jag är trött, och det gjorde mig litet dum för tillfället — en liten enfaldig
toka är jag för resten alltid, men jag blef än enfaldigare då vi talade om Jip. Han här varit med och kant mig



under alla skiften — är det inte så, Jip? Och: jag skulle inte vilja vara honom btrogen för att hän blifvit litet
förändrad — inte sant, Jip?»

Jip kröp närmare intill sin matmor och slickade henne på handen.

»Inte är du väl sä gammal, Jip!, att du lämnar868

din matmor än», sade Dora. »Nog skola vi väl hålla hvarandra sällskap än en liten tid!»

Min vackra Dora! Då hon söndagen därefter kbm ned till middagen och blef glad att få se Traddles — vår
vanliga söndagsgäst — trodde vi, att hon om några dagar skulle kunna »springa omkring som förr». Men alltid
hette det, »om några dagar», och så åter, »om några dagar», men h|on orkade hvarken springa eller gå. Hon såg
mycket söt ut och var mycket glad, men de små fötterna, som varit så snabba och lätta, då de dansat kring Jip,
voro nu trötta och orörliga.

Jag började bära ned henne hvar morgon och upp henne hvar afton. Hon plägade då slå armarna om min hals och
skratta, som om jag gjort det för att skryta med min styrka. Jip skällde och skuttade omkring oss, hoppade förut
och såg sig flämtande om i trappafsatsen, för att förvissa sig att vi kommo efter. Min tant, den bästa och gladaste
af sjuksköterskor, släpade sig efter, och såg då ut som en rörlig massa af schalar och kuddar. Mr. Dick skulle icke
åt någon dödlig velat afstå sin rang af ljusbärare. Ofta stod Traddles vid foten af trappan och såg på, mottagande
lekfulla hälsningar från Dora till den sö-ta3te flicka i världen. Vi gåfvo intryck af ett riktigt muntert följe, och
mitt hustrubarn var den muntraste af oss allesamman.

Men ibland, då jag lyfte henne på mina armar och kände hur lätt hon blifvit, smög sig en underlig känsla öfver
mig, som om jag närmat mig någon iskall, ännu icke skådad region, som förlamade mitt lif. Jag undvek att
beteckna denna känsla med något namn eller att närmare reflektera öfver den tills ert afton, då den gripit mig
mycket starkt och min tant rfopat till Dora: »God natt, Lilla Blomma!» Då satte jag mig ned vid mitt skrifbord
och grät vid tanken på hur (olycksbådande det namnet var och hur blomman, då den var som fagrast, plötsligt
vissnade på trädet!869

KAP. XLIX.

Jag drages in i mystiska förhållanden.

En morgon erhöll jag med posten följande bref, ]dateradt Canterbury och adresseradt till mig i Doc-tors*
Commons. Jag läste det med en viss förvåning.

»Min bäste Sir!

Omständigheter, som det ickfe stått i min förmåga att behärska, ha under en ganska ansenlig tidrymd
åstadkommit ett afbrott i den förtrolighet hvilken — väd de begränsade tillfällen då mina yrkesplikter tilllåtit mig
att blicka tillbaka på det förflutnas scener och tilldragelser, färgade af minnets prismatiska glans — alltid beredt
och fortfarande bereda mig uppbyggliga rörelser af ganska sällsynt beskaffenhet. Detta faktum, bäste sir, i
förening med den distingerade ställning, hvartill era talanger höjt er, af håller mig från att dj ärfvas tilltala min
ungdoms följeslagare med den förtroliga benämningen Copperfield! Det är nog att veta, att det namn, hvilket jag
tagit mig friheten anföra, för evigt skall bevaras bland vårt huses urkunder — jag syftar på det arkiv, som står i
sammanhang med våra forna hyresgäster och som förvaras af mrs. Micawber — med känslor af en till
tillgifvenhet gränsande personlig högaktning.

Det tillkommer icke den som till följd af egna förvillelser och ett tillfälligt sammanstötande af olyckliga
{omständigheter är så situerad som den strandade farkost — ursäkta sjötermen! — hvilken nu fattat pennan för
att tillskrifva er — det tillkommer icke en person i sådana förhållanden att anslå komplimangernas och
gratulationernas tonart. Må detta öfverlämnas åt skickligare och renare händer. 869
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En morgon erhöll jag med posten följande bref, ]dateradt Canterbury och adresseradt till mig i Doc-tors*
Commons. Jag läste det med en viss förvåning.

»Min bäste Sir!

Omständigheter, som det ickfe stått i min förmåga att behärska, ha under en ganska ansenlig tidrymd
åstadkommit ett afbrott i den förtrolighet hvilken — väd de begränsade tillfällen då mina yrkesplikter tilllåtit mig
att blicka tillbaka på det förflutnas scener och tilldragelser, färgade af minnets prismatiska glans — alltid beredt
och fortfarande bereda mig uppbyggliga rörelser af ganska sällsynt beskaffenhet. Detta faktum, bäste sir, i
förening med den distingerade ställning, hvartill era talanger höjt er, af håller mig från att dj ärfvas tilltala min
ungdoms följeslagare med den förtroliga benämningen Copperfield! Det är nog att veta, att det namn, hvilket jag
tagit mig friheten anföra, för evigt skall bevaras bland vårt huses urkunder — jag syftar på det arkiv, som står i
sammanhang med våra forna hyresgäster och som förvaras af mrs. Micawber — med känslor af en till
tillgifvenhet gränsande personlig högaktning.

Det tillkommer icke den som till följd af egna förvillelser och ett tillfälligt sammanstötande af olyckliga
{omständigheter är så situerad som den strandade farkost — ursäkta sjötermen! — hvilken nu fattat pennan för
att tillskrifva er — det tillkommer icke en person i sådana förhållanden att anslå komplimangernas och
gratulationernas tonart. Må detta öfverlämnas åt skickligare och renare händer.8'7O

Om era långt viktigare sysselsättningar medgifvit er att följa dessa ofullkomliga bokstäfver så långt — hvilket är
möjligt eller omöjligt, beroende på omständigheterna <— framställer sig helt naturligt för er den frågan, af
hvilket syfte jag påverkas, då jag nu affattar denna skrifvelse. Tillåt mig säga, att jag fullt erkänner rimligheten af
en sådan fråga och nu går att besvara den, förutskickande den upplysningen, att saken icke är af pekuniär natur.

Utan att mera direkt antyda någon hos mig inneboende (dold förmåga att rikta åskviggen eller leda den
förtärande och hämnande lågan åt något visst hiåll, torde det tillåtas mig att i förbigående anmärka, att mina
ljusaste framtidssyner för alltid upplöst sig — att min frid är krossad och min förmåga att njuta, glädjen
tillintetgjord — att mitt hjärta ej längre sitter på rätta stället — och' att jag ej längre går fram med upprätt hufvud
bland mina medmänniskor. Blomman är anfrätt. Kalken är bräddad med malört. Masken är vid verket och gör
nog snart slut på sitt offer. Ju förr desto bättre I Men jag vill hålla mig till saken.

Försatt i en synnerligen smärtsam sinnesstämning, till och med utom räckhåll för mrs. Micawbers lindrande
inflytande, ehuru öfvadt i den trefaldiga egenskapen af kvinna, maka och moder, är det min afsikt att en kort
stund fly undan mig själf och ägna en hvilotid af fyrtioåtta timmar åt att besöka några af de platser i
hufvudstaden, där jag förr njutit af lifvet. Bland andra det husliga lugnets och sinnesfridens hamnar, jag drages
till, är naturligtvis också King's Bench-fängelset. Då jag nämner, att jag, om Gud vill, befinner mig utanför södra
muren af detta den borgerliga lagens inspärrningsställe i morgon precis klockan sju på aftonen, är syftet med
detta skriftliga meddelande uppfylldt.

Jag känner mig icke berättigad att anmoda min forne vän mr. Copperfield ej heller min forne vän mr. Traddles af
Inner Temple, så vida denne herre än finnes till och kan anträffas, att nedlåta sig till att73

möta mig där och — så vidt ske kan — förnya våra förbindelser från flydda tider. Jag inskränker mig till att
framkasta den anmärkningen, att på angifven ort och vid sagd tid där torde återfinnas de krossade spillror, som

ännu återstå

af det

fallna tornet

Wilkins Micawber.

P. S. Det torde vara rådligt att till det redan sagda lägga det meddelandet, att mrs. Micawber icke fått förtroende
af mina afsikter.»



Jag läste jigenom brefvet åtskilliga gånger. Med Vederbörligt frånseende af mr. Micawbers högstämda sätt att
uttrycka sig och den ovanliga njutning han erfor af att sätta sig ned och skrifva långa bref vid alla både möjliga
och omöjliga tillfällen, trodde jag likväl, att någonting viktigt dolde sig på bottnen af denna invecklade
skrifvelse. Jag lade ifrån mig cl en och tänkte på den; jag tog den åter i min hand och läste igenom den än en gån
g, och jag höll på att läsa den då Traddles kom in och fann mig på höjden af min förvirring.

»Min kära bror», sade jag, »aldrig har du kommit lägligare. Nu skall du låta mig draga fördel af ditt sunda
omdöme i ett kinkigt fall. Vet du, Traddles, jäg har fått ett mycket besynnerligt bref från mr. Micawber.»

»Har du det?» sade Traddles. »Är det möjligt? Och jag har fått ett dylikt från mrs. Micawber.»

Traddles, som blifvit varm under promenaden och! hv|ars hår under kroppsrörelsens och själs spänningens
förenade inverkan rest sig på ända, som om han fått se ett muntert spöte, tog nu fram brefvet och bytte ut det mot
mitt. Jag såg på honom, tills han kommit till l^ärnan af mr. Micawbers bref, och besvarade den höjning af
ögonbrynen, hvarmed han sade:

»'Rikta åskviggen eller leda den förtärande och872" :

hämnande lågan!' Det låter något det, Copperfield!» och så började jag läsa mrs. Micawbers epistel.

Den lydde som följer:

»Jag sänder mina hjärtligaste hälsningar till mr. Thomas Traddles, och om så är, att han ännu minnes någon, som
förr hade den lyckan att känna honom ganska väl, torde jag få utbedja mig några ögonblick af den tid han har
ledig. Jag försäkrar mr. T. T., att jag icke skulle ockra på hans välvilja, om jag vore i någon annan ställning än
den vid vanvettets rand.

Hur plågsamt det än är för mig att nämna det, är anledningen, hvarför jag ställer min sorgliga uppmaning till mr.
Traddles och anhåller om hans godhets-fulla öfverseende, ingen annan än den, att mr. Micawber, som förr var så
huslig, numera ställer sig fr|ä|mmande för sin hustru och sina barn. Mr. T. kan icke göra sig någon föreställning
om den förändring mr. Micawber undergått, icke tänka sig hans vildhet, hans våldsamhet. Den har så småningom
tilltagit och står nu på gränsen af förståndsrubbning Knappast en dag förgår, det försäkrar jag mr. Traddles, utan
att han får ett nytt anfall. Mr. T. kan själf föreställa sig mina känslor, då jag säger honom, att jag vant mig vid att
höra mr. Micawber försäkra, att han sålt sig till D-n. Hemlighetsfullhet och fördöl-janden ha länge utmärkt
honom och trädt i stället för ett obegränsadt förtroende. Den allra minsta anledning, till och med en oskyldig
fråga om det är någon särskild maträtt han skulle vilja ha till middagen, kommer honom att uttala en önskan om
skilsmässa. Då tvillingarna i går kväll helt barnsligt bådo h|onom oim två pence till 'citronkyssar' — en här
mycket omtyckt karamell — hotade han dem med ostronknifven!

Jag besvär mr. Traddles att ha fördrag med mig, då jag går in i dylika detaljer. Dem förutan skulle det bli mr. T.
svårt att bilda sig ens det svagaste begrepp om min hjärtslitande belägenhet.

Vågar jag nu anförtro mr. T. syftet med detta873

bref? Skall han nu tillåta mig att fly till hans vänskapliga deltagande ? O ja, ty jag känner hans hjärta!

Kärlekens snabba blick förblindas icke lätt, när den tillhör det kvinnliga könet. Mr. Micawber ämnar !sig till
London. Ehuru han listigt dolde papperet, då hän i morse före frukosten skref adressen, som han fä|ste Vid den
lilla bruna kappsäcken från lyckligare dagar, upptäjckte den äktenskapliga kärlekens falköga bokstäfverna don i
kanten. Diligensens slutstation i West End är värdshuset Gyllene Korset. Vågar jag innerligt be mr. Traddles att
uppsöka min förvillade make och tala förstånd med honom ? Vågar jag bedja mr. Traddles att försöka träda
emellan mr. Micawber och hans förskrämda familj ? O nej, ty det vore alldeles för mycket!

Om mr. Copperfield ännu minnes någon som är okänd af ryktet, skulle då mr. T. vilja till honom framföra min
aktningsfulla hälsning jämte en liknande anhållan ? I alla händelser torde han ha den välviljan att anse detta
meddelande af fullkomligt privat natur, och beakta, att det icke på några villkor får ens på aflä|gsnaste sätt



antydas i mr. Micawbers närvaro. Om mr. T. någlonsin kommer att besvara det — hvilket jag anser högst
osannolikt, skulle ett bref adresseradt till M. E,, pöste restante, Canterbury vara förenadt med mindre
smärtsamma följder än ett bref ställdt omedelbart till den som i sin stora bedröfvelse tecknar sig

Mr. Thomas Traddles* vördsamma vän och tjänarinna

Emma Micawber.»

»Hvad säger du om det brefvet ?» sade Traddles och isåg på mig sedan jag läst igenom det två gånger.

»Hvad säger du om det andra?» sade jag. Ty han höll ännu på att läsa det med rynkade ögonbryn.

»Jag tror, Copperfield», svarade Traddles, »att de båda brefven tillsammans betyda mer än mr. och mrs.
Micawber vanligen mena i sin korrespondens — men jag vet inte hvad. Båda äro de skrifna på god tro och utan
något hemligt aftal, det är då säkert. Stae-874

kars människa I» — han pekade på mrs. Micawbers bref och vi stodo nu bredvid hvarandra och jämförde
brefven. »I alla händelser är det en välgärning att skrifva till henne och säga, att vi helt säkert skola träffa mr.
Micawber.»

Jag höll så mycket mera med om detta som jag nu förebrådde mig att väl nonchalant ha behandlat hennes
föregående bref. Det hade för stunden gifvit mig ganska mycket att tanka på, som jag redan nämnt, men mina
egna angelägenheter, min kännedom om familjen och den omständigheten, att jag ej hört af något vidare hade
ledt därhän, att jag af-färdat hela saken. Jag hade ofta tänkt på Micawbers, men då hufvudsakligen undrat hvad
slags »pekuniära förpliktelser» de åsamkat sig i Canterbury och erinrat mig hur skygg mr. Micawber förefallit,
sedan han fått anställning som biträde hos Uriah Heep.

Emellertid skref jag nu å bådas våra vägnar ett tröstande bref till mrs. Micawber, och vi undertecknade det båda.
Då vi gingo in till staden för att lämna det på posten, höllo Traddles och jag en lång öfverläggning och inläto oss
på en mängd gissningar, som jag inte behöfver upprepa här. På eftermiddagen invigde vi min tant i förhållandena
och rådgjorde äfven med henne, men den enda egentliga slutsats vi kommo till var, att vi punktligt skulle infinna
oss för att träffa mr. Micawber.

Fastän vi kommo till den bestämda platsen en kvart före den utsatta tiden, var mr. Micawber redan där. Han stod
med armarna i kors framför muren och betraktade spikarna på krönet med ett sentimentalt uttryck, som om de
varit kvistar af de träd, som beskuggat honom i ungdomstiden.

Då vi tilltalade honom, var hans sätt något mera förvirradt och något mindre gentilt än förr. Han hade för denna
utflykt aflagt den svarta juridiska dräkt han vanligen begagnade och satt på sig sin gamla syrtut och sina tätt
åtsittande benkläder, som han dock icke bar med all den forna stramheten. Den återkom likväl så småningom,
under det att vi samtalade med875

honom, men icke ens lcfrnjetten hängde så ledigt som förr, och skjortkragarna, ehuru de bibehållit sina k|olossala
dimensioner, föreföllo litet slankiga.

»Mina herrar» ,sade mr. Micawber, sedan vi hälsat på hvarandra, »ni äro vänner i nöden, verkliga vänner. Tillåt
mig att framställa en fråga om det fysiska befinnandet hos mrs. Copperfield in esse och mrs. Traddles in posse,
det vill säga under förutsättning att min vän mr. Traddles ännu icke blifvit förenad med föremålet för sin kärlek i
lust och nöd.»

Vi tackade för hans artighet och besvarade hans fråga. Han riktade därefter vår uppmärksamhet på muren och
började tilltala oss med orden: »Jag kan försäkra er, mina herrar»^ då jag gjorde en invändning mot denna
ceremoniösa form och bad, att han skulle återgå till den han förr begagnat.

»Min bästa Copperfield», sade han och tryckte min hand, »er hjärtlighet öfverväldigar mig. Detta bemötande mot
den splittrade ruinen af det tempel, som en gång kallats man — om jag så får uttrycka mig — vittnar om ett
hjärta, som är en heder för vårt släkte. Hvad jag nyss ämnade säga var, att jag nu åter skådar den lugna plats, där



några af min tillvaros lyckligaste stunder förflutit.»

»Och dessa stunder ha blifvit så lyckliga genom tmrs. Micawber», sade jag. »Jag hoppas hon mår väl.»

»Jag tackar er», svarade mr. Micawber, hvars ansikte mulnade vid denna hänsyftning, »hon mår så där. Och
detta», sade mr. Micawber och nickade sorgset på hufvudet, »är Bench-fängelset! Här var det, som, för första
gången på många efter hvarandra följande år, det öfverväldigande trycket af pekuniära förpliktelser icke dag för
dag gjorde sig gällande medelst påträngande röster, som vägrade att lämna korridoren, här fanns det ingen
portklapp på dörren till tjänst för fordringsägare, här delgåfvos inga stäm-ninjgar, bch häktningsorderna
expedierades utanför grindarna. Mina herrar», sade mr. Micawber, »när skuggan af dessa järnpiggar ofvanpå
tegelmuren föll på promenadplatsens sandgång, har jag sett mina barn876

hoppa på det invecklade mönstrets rutor, undvikande de mörka delarna. Jag har varit förtrogen med hvar sten på
hela gården. Om jag förråder någon svaghet, vet jagt, att ni förlåta mig.»

»Vi ha alla hunnit ett stycke framåt i lifvet sedan dess, mr. Micawber», sade jag.

»Mr. Copperfield», svarade mr. Micawber bittert, »när jag var en af invånarna i denna tillflyktsort, kunde jag se
en medmänniska i ansiktet och ge henne en sittupp, om hon förnärmade mig. Min medmänniska och jag intaga
inte längre denna ärofulla ställning till hvarandra.»

Mied nedslagen min vändande sig bort från byggningen, tog mr. Micawber den arm jag bjudit honom på ena
sidan, Traddles arm på den andra, och vandrade 'därifrån mellan oss båda.

»Det gifves vissa fästepunkter på vägen till grafven», anmärkte mr. Micawber och kastade en längtansfull blick
tillbaka, »som man, om det icke kunde anses hädiskt, skulle önska,, att man aldrig kommit förbi. Som en sådan
står Bench-fängelset för mig under min skiftesrika bana.»

»Ni är nedstämd, mr. Micawber», anmärkte Traddles. ;

»Det är sant, sir», medgaf mr. Micawber.

»Jag hoppas», sade Traddles, att skälet icke är, att ni fattat ovilja mot juridiken, för, ser ni, jag är jurist själf.»

Mr. Micawber svarade inte ett ord.

»Hur står det till med er vän Heep, mr. Micawber?» sade jag efter en kort tystnad.

»Min kära Copperfield», svarade mr. Micawber,' som råkade i häftig skakning och blef mycket blek, »om ni
frågar efter min principal som er vän, gör det mig ondt; frågar ni efter honom som min vän, ler jag hånfullt. I
hvilken egenskap ni än frågar efter min principal, ber jag att ni inte tar illa upp om jag inskränker mig till att
svara — att hur det än må förhålla sig med hans hälsotillstånd, är hans utseende räflikt, att icke säga diaboliskt.
Ni torde till-877

låta mig att som privatperson vägra att fullfölja ett ämne, som drifvit mig till förtviflans yttersta gräns i min
egenskap af tjänsteman.»

Jag sade, att jag var mycket ledsen att jag helt oskyldigt kommit in på ett ämne, som uppskakade honom så
mycket. »Törs jag fråga», sade jag, »utan fajra för att upprepa mitt förra misstag, hur mina gamla vänner mr. och
miss Wickfield må?»

»Miss Wickfield», sade mr. Micawber och blef röd i ansiktet, »är nu som alltid ett mönster och ett lysande
föredöme. Min bästa Copperfield, hon är den enda ljusa punkten i en eländig tillvaro. Min vördnad för denna
unga dam, min beundran för hennes karaktär, min hängifvenhet för henne, på grund af hennes kärleksfulla
sinnelag och sanna väsen och godhet . . .! — Led mig ned i en gränd», sade mr. Micawber, »ty i mitt nuvarande
sinnestillstånd står jag sannerligen inte ut med det här!»

Vi vände af inåt en trång gata, där han tog fram sin näsduk och stödde sig med ryggen mot en vägg. Om jag såg
på honom lika allvarligt som Traddles gjorde det, måtte han inte ha funnit vårt sällskap så värst upplifvande.



»Det är mitt öde», sade mr. Micawber och snyftade oförställdt, ehuru äfven detta med något af det forna
anspråket på en viss elegans, »det är mitt öde, mina herrar, att vår naturs ädlaste känslor hos .mig vända |sig till
plåga. Den hyllning jag ägnar miss Wickfield iäir som ett knippe pilar i mitt bröst. Det är bäkt ni lämna mig och
låta mig trampa jorden som en landss try käre. Masken gör då upp mina affärer så mycket förr.»

Utan att akta på denna uppmaning stodo vi och väntade, tills han lagt ihop sin näsduk!, dragit upp sina
skjortkragar och för att missleda de personer i grannskapet, som möjligen observerat honom, börjat gnola på en
melodi och satt hatten på sned. Jag nämnde då — icke vetande hvad som kunnat gå förloradt, om vi förloradt
honom ur sikte — att det skulle vara mig ett stort nöje att presentera honom för min878

tant, om. han ville åka ut till Highgate, där en säng stod till hans förfogande.

»Ni skall brygga oss ett glas af er egen purijsch, mr. Micawber», sade jag, »och glömma hvad som nu tynger ert
sinne genom att öfverlämna er åt angenäma hågkomster.»

»Eller om ni kan finna någon lättnad i att meddela det åt vänner, mr. Micawber, skall ni tala om Idet för oss»,
sade Traddles helt försiktigt.

»Go' herrar», sade mr. Micawber, »gör med mig hvad ni vilja. Jag är ett flarn, som gungar på djupet och drifves i
alla riktningar af elefanterna — ursäkta, jagi menar elementerna.»

Åter gingo vi arm i arm, kommo fram till diligensen just då den skulle afgå och anlände till Highgate, utan att ha
råkat ut för några äfventyr på vägen. Jag var mycket orolig och oviss i mitt sinne; om hvad jag! skulle säga eller
göra för att handla rätt, och så var det äfven med Traddles. Mr. Micawber var för det mesta försänkt i djup
dysterhet. Ibland gjorde han ett försök att krya upp sig och gnola på en eller annan visstump, men hans återfall till
mörk melankoli gjorde så mycket starkare intryck genom det löjliga i att hatten satt på sned och skjortkragarna
Voro uppdragna ända till ögonen.

Vi gingo till min tants hus, icke till mitt, af den anledning, att Dora ej var frisk. Min tant kom ned, då vi anhållit
att få träffa henne, och hon hälsade mr. Micawber hjärtligt välkommen. Mr. Micawber kysste henne på hand,
drog sig tillbaka i ett fönster och hade en pers med sig själf.

Mr. Dick var hemma. Han hyste af naturen ett jså innerligt medlidande med alla som föreföllo sjuka eller
nedslagna och hade så lätt att komma under fund med sådana personer, att han skakade hand med mr. Micawber
minst ett dussin gånger på fem minuter. För mr, Micawber i hans bekymmer syntes denna värme å en främlings
sida sä rörande, att han vid hvarje handskakning ej kunde säga annat än, »Min bästa sir, ni öfverväldigar mig!»
Detta fann mr. Dick879

så tillfredsställande, att han grep sig an gån g på gång med stegrad styrka.

»Om ni, madame»,, sade mr. Micawber, »vill till-låta mig att hämta en bild från ett af våra råare nationalnöjen,
skulle jag vilja säga, att denna herres' vänlighet slår mig till marken. För en man, som kämpar under en börda,
sammansatt af oro och villrådighet, |äj ett sådant mottagande verkligen gripande,, det försäkrar jag.»

, »Min vän mr. Dick», svarade min tant med stolthet, »är inte någon vanlig person.»

»Det är jag öfvertygad om», sade mr. Micawber. »Min bästa sir!» ty nu skakade återigen mr. Dick hand med
honom, »jag är djupt känslig för er hjärtlighet.»

»Hur mår ni ?» frågade mr. Dick med ängslig min.

»Inte vidare bra, min bälsta sir», svarade mr. Micawber och suckade.

»Ni måste hålla modet uppe», sade mr. Dick, »och taga allt så lugnt och förståndigt som möjligt.»

Mr. Micawber blef mycket träffad af dessa vänliga ord och af att finna mr. Dicks hand än en gång i sin. »Det har
varit min lott», anmärkte han, »att i den mänskliga tillvarons mångskiftande panorama då och då träffa på en oas,
men aldrig förr någon så grön, så vederkvickande som denna.»



Vid ett annat tillfälle hade jag funnit detta lustigt, men nu voro vi alla oroliga och stela, och jag gaf med så
mycken ängslan akt på mr. Micawber i hans vacklande mellan en synbar benägenhet att uppenbara någonting för
oss och en motsatt benägenhet att förtiga det, att jag var i en riktig feber. Traddles, feom satt på yttersta
stolskanten med ögonen vid-öippna foch håret värre i vädret än någonsin, stirrade än på marken, än på mr.
Micawber och gjorde ej minsta försök att sticka in med ett ord. Min tant koncentrerade nog1 sin skarpaste
uppmärksamhet på den nya 'gästen, det såg jag, men hon hade mera sinnesnärvaro än någon af oss andra, ty hon
konverserade med honom och gjorde det nödvändigt för honom att tala, antingen han ville det eller icke.82

»Ni är en mycket gammal vän till min unge släkting, mr. Micawber», sade min tant. »Det hade varit angenämt
för mig att förr få göra er bekantskap.»

»Madame», svarade mr. Micawber, »jag önskar, att jag haft den äran att känna er förr. Jag har inte alltid varit den
ruin ni nu ser framför er.»

»Jag hoppas, att mrs. Micawber och den öfriga familjen må väl, sir», sade min tant.

Mr. Micawber böjde på hufvudet. »De må så pass väl, madame)*, utbrast han i sin förtviflan efter en kort paus,
»som främlingar och utbördingar någonsin kunna må.»

»Gu|d bevars, hvilka uttryck, sir!» inföll min tant på sitt tvära sätt. »Hvad menar ni ?»

»Min familjs vara eller icke vara», återtog mr. Micawber, »skälfver i vågskålen. Min principal —»

H|ät afbröt sig mr. Micawber helt retsamt och började att skala citronerna, som på min tillsägelse ställts framför
honom tillika med öfriga ingredienser, som han begagnade till punschen.

»Hur var det ni sade? Er principal —» inföll mr. Dick och tog honom lätt i armen.

»Min bästa herre», sade mr. Micawber, »jag tackar er så mycket för påminnelsen.» Åter tryckte de hvarandras
händer. »Min principal, madame; mr. Heep, var en gång så god och sade mig, att om jag icke fortfarande komme
att uppbära de löneförmåner han utfäst för min anställning hos honom, komme jag troligen att fara land och rike
omkring som task-spelare, sluka syard och förtära det härjande elementet. Så vidt jag kan inse, är det fortfarande
troligt, att mina barn bli nödsakade att förvärfva sitt uppehälle medelst kroppsliga vrängningar, under det att mrs.
Micawber understöder deras onaturliga prestationer medelst vefningar på ett positiv.»

Mr. Micawber svängde knifven på ett sätt som antydde, att dessa föreställningar skulle äga rum först sedan han
upphört att lefva. Och med en förtviflad min fortsatte han sedan att skala citronerna.

Min tant stödde armbågen mot det lilla runda bor-881

det hon vanligen hade bredvid sig och observerad^ honom uppmärksamt. Trots den motvilja, hvarmed jag
betraktade tanken att snärja honom och aflocka honom något afslöjande han ej velat göra frivilligt, skulle jag
likväl nu blandat mig i saken, om han inte burit sig åt så besynnerligt. Bland det minst underliga han gjorde var
att lägga citronskalen i vatten-kitteln, sockret på ljussaxbrickan, hälla rommen i den tomma tillbringaren och
försöka att tömma kokande vatten ur en ljusstake. Jag såg, att en kris närmade sig, och den inträffade ganska
riktigt. Han rafsade ihop alla sina ingredienser och apparater, reste sig från stolen, tog fram näsduken och brast i
tårar.

»Min bästa Copperfield», snyftade mr. Micawber bakom näsduken, »detta är en sysselsättning, som mer än
någon annan fordrar ett sorglöst sinne och trygg själftillit. Jag duger inte till den. Det är inte värdt jag försöker.»

»Mr. Micawber», sade jag, »hvad är på färde? Tala för all del ut! Ni är bland vänner.»

»Bland vänner, sir!» upprepade mr. Micawber, och allt det han hållit tillbaka brast nu löst. »Store Gud, det är just
för att jag ä r bland vänner, som min sinnesstämning är sådan den är. Hvad som är på färde, mina herrar? Hvad är
det som inte är på färde? Skurkaktighet är på färde, låghet är på färde, bedrägeri, svek,, intriger äro på färde, och
namnet på hela denna massa sattyg är — H e e p!»



Min tant slog ihop händerna, och alla rusade vi upp som om vi varit besatta.

»Striden är öfver!» sade mr. Micawber och gestikulerade häftigt med näsduken; ibland slog han ut med båda
armarna, som om han simmat i ett haf af Öjvermänskliga svårigheter. »Det här lifvet lefver jag inte längre. Jag är
en eländig varelse, afstängd från allt som gör lifvet drägligt. Jag har varit som under f|örbannelse i denne
infernaliska skurks tjänst. Gif mig tillbaka min hustru, gif mig tillbaka mina barn, tag hit Micawber i stället för
den eländige usling som går omkring i de stöflar jag nu har på fötterna, 56. — Dickens, David Copperfield,882

och jag skall gärna sluka svärd i morgon dag, om det är nödvändigt — ja, jag skall göra det med aptit 1»

Aldrig i mitt lif har jag sett en så upphetsad människa. Jag försökte lugna honom och få honom att isä|ga
någonting förståndigt, men han blef allt hetare och hetare och ville inte lyssna till något vi sade.

»Jag lägger inte min hand i någon annans», sade mr. Micawber, flämtande, frustande och snyftande till den grad,
att han liknade en man som brottas med vågorna, »förrän jag sprängt i smulor — den afskyvärda — ormen —
Heep! Jag begagnar mig inte af någons gästfrihet, förrän jag har — förmått berget Vesuvius — att spruta eld —
på — den samvetslösa bofven — Heep! Förfriskningar — intagna under detta tak — särskildt punsch — skulle
kväfva mig — om jag inte förut — klämt ögonen — ur hufvudet — på den — genompiskade bedragaren — och
lögnaren Heep! Jag — vill ingen känna — ingenting säga — ingenstans lefva — förrän jag krossat — till —
osynliga atomer — den omänsklige och seglifvade skrymtaren, •och menedaren — Heep !»

Jag var riktigt rädd att mr. Micawber skulle falla ned och dö' på fläcken. Det sätt, hvarpå han stretade; (ßig
igenom dessa oartikulerade meningar och, så fort han närmade sig namnet Heep, slog sig fram till det, kastade
sig öfver det i nästan vanmäktigt tillstånd och utstötte det med en ofattlig våldsamhet, var i sanning förfärligt;
men då han nu ångande sjönk ned på en stol och såg på oss med hvar upptänklig färg, som ej bort vara där, i sitt
ansikte och under en oändlig mängd klunkningar, som från strupen tycktes förpassa sig till pannan, kunde man
tro, att han var i dödsryckningarna. Jag ville skynda till hans hjälp, men han schasade bort mig med handen och
ville inte höra ett enda ord.

»Nej, Copperfield! — Intet meddelande — förrän — miss Wickfield — fått upprättelse för de oförrätter,, som
tillfogats af den inpiskade skurken — Heep!» — Jag ßi fullt öfvertygad om att han icke kunnat få fram tre ord,
om icke det namnet, då han kände att883

det var i annalkande, ingifvit honom en så häpnadsväckande kraft. »Obrottslig tystnad — iakttagen gent emot
alla — utan undantag — i dag åtta dagar till

— vid frukosttiden — alla tillstädes — tant inberäknad

— och — den så synnerligt vänlige herrn — på hotellet i Canterbury — där — mrs. Micawber och jag

— 'Minns ctø vår ungdomstid' i korus — och blotta den gemene förrädaren — H eep! Intet mer att säga

— låter inte öfvertala mig — går genast — förmår inte — uthärda sällskap — att uppspåra den till undergång
dömde förrädaren — Heepl»

Då mr. Micawber kom till det sista och kraftigaste upprepandet af detta magiska ord, som satt honom i farten då
han annars intet förmått säga, rusade han ut ur huset, lämnande oss i ett tillstånd af spänning, hopp och
förvåning, som kom oss att i viss mån likna honom. Men till och med i den stunden var hans vana att skrifva bref
så stark, att han inte kunde motstå den, ty då vi ännu stodo på höjden af vår spänning, vårt hopp och vår
förvåning, mottog jag följande meddelande, mig tillsändt från en närbelägen källare, där han gått in för att skrifva
det.

»I största hemlighet och f ö r t r o e n d ö. Bäste Sir!

Jag anhåller att genom er få framföra till er förträffliga tant min anhållan om ursäkt för min häftighet. Det länge
undertryckta utbrottet af en glödande vulkan var resultatet af en inre strid, som det är lättare att tänka sig än
beskrifva.



Jag hoppas, att jag tämligen klart uttryckte min önskan att vi i dag åtta dagar till skulle sammanträffa i den
offentliga förlustelselokalens hus i Canterbury, där mr. Micawber och jag en gång haft äran att förena våra röster
med er i den välkända sång, som diktats af den odödlige tulltjänstemannen, som fostrats på andra sidan
Tweedfloden.

Sedan jag uppfyllt min plikt och åstadkommit en g|odtgörelse, som ensamt kan sätta mig i stånd att se mina
medmänniskor i ansiktet, kommer jag att för-884

svinna. Jag begär då intet annat än att bli jordad i den för alla tillgängliga fristad, där

'Enhvar uti sin cell för alltid lagd, De sofva, våra råa gamla fäder.*

— med den enkla inskriften:

Wilkins Micawber.»

KAP. L.

Mr. Peggottys dröm går i uppfyllelse.

(Några månader hade nu förflutit efter vårt samtal med Martha vid flodstranden. Jag hade inte sett henne sedan,
men hon hade åtskilliga gånger meddelat sig med mr. Peggotty. Hennes nitiska bemödanden hade ej ledt till
någonting, och af hvad han sagt mig kunde jag icke finna, att man ännu fått den allra minsta ledtråd till Emilys
öde. Jag erkänner, att jag började misströsta om hennes återfinnande, och att jag så småningom blifvit allt mer
och mer fast i den tron att hon var död.

Men hans |öfvertygelse ändrades icke. Så vidt jag vet och jag tror att hans redliga hjärta låg i öppen dag för mig
— vacklade han aldrig mer i sin allvarliga visshet att finna henne. Hans tålamod för-, tröttades aldrig. Och fastän
jag darrade för den ångest, som skulle gripa honom, om hans starka tillit krossades med ett enda slag, låg det
någonting så fromt i den, någonting som så vittnade om att den var förankrad i hans ädla naturs renaste djup, att
den aktning och vördnad jag hyste för honom ökades för hvar dag. 884
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Hans förtröstan var icke af det loja slag, som blott hoppas och intet vidare. Han hade lifvet igenom varit en den
kraftiga handlingens man, och han visste, att i allt dßX han behöfde hjälp, måste han troget fullgöra sin egen
andel och hjälpa till själf. Jag vet, att det händt honom att i mörkret vandra af till Yar-mouth, för att han kommit
att tanka på att ljuset (möjligen iaf någon tillfällighet icke blifvit ställdt i fönstret på den gamla båten. Jag vet, att



om han läst någonting i tidningen, som kunnat syfta på henne, kunde han taga sin käpp och begifva sig ut på en
resa om en sextio till sjuttio eng. mil. Han begaf sig sjöledes till Neapel och tillbaka igen, sedan han hört den
berättelse miss Da,rtle låtit meddela mig. Alla hans resor gjordes mycket sparsamt, ty han var (stäidse fast i sin
föresats att samla pengar för Emilys skull, när hon en gång blef funnen. Under hela denna långa och
ansträngande tid hö|rde jag honom aldrig klaga, aldrig säga, att han var trött eller modfälld.

D|ora hade ofta träffat honom efter vårt giftermål och höll riktigt af honom. Jag ser honom för mig nu, stående
bredvid soffan med sin grofva mössa i handen, och jag ser mitt hustrubarn blygt och undrande lyfta sina blåa
ögon till hans ansikte. Då han ibland kom och hälsade på i skymningen för att tala med mig, kunde jag förmå
honom att röka sin pipa i trädgården, under det att vi långsamt vandrade fram 'och tillbaka. Minnet af hans nu
öfvergifna hem och det behag det haft för mig som hem, särskildt afton-stämningen, då brasan brann och vinden
klagade utanför, trädde då lifligt fram för mig.

En afton vid den tiden berättade han, att han kvjällen förut funnit Martha, väntande nära hans boning då han kom
gående därifrån, och att hon bedt honom att på inga villkor lämna London förrän han fått höra af henne igen.

»Sade hon er anledningen ?» frågade jag.

»Jag frågade henne, master Davy», svarade han, »men hon säger aldrig många ord, hon väntade bara tills hon fått
mitt löfte, och så gick; hon.»886

»Sade bon, när ni kunde vänta att återse henne?» frågade jag.

»Nej, master Davy», sade han och förde handert tankfullt öfver (ansiktet, »jagi frågade henne också om det, men
hon: sade, att det var mer jä!n hon visste.»

Som jagi sedan länge afstått från att hos honom uppmuntra sväfvande förhoppningar, gjorde jag ingen annan
anmärkning öfver det jag nu fått höra, än att jag yttrade min förmodan, att hon skulle komma snart. De gissningar
det framkallade inom mig, låtsade jag inte om, och de voro i alla fall ganska svaga.

Jag var ute (och promenerade i trädgården en eftermiddag, lomkring fjorton dagar därefter. Den jaftionen ;minnes
jag väl. Det var den andra i mr. Micawbers väntningsvecka. Det hade regnat hela dagen, joch luften kändes
fuktig. Trädens täta löfverk tyngdes af vatten, men regnet hade upphört, fast himlen ännu var mörk. De hoppfulla
fåglarna sjöngo muntert. Under det att jag gick af och an i trädgården, började det skymma, deras små röster
förstummades, och nu rådde denna egendomliga tystnad, som utmärker en afton på landet, då de rörligaste träd
lätfo alldeles stilla, utom då några droppar då och då falla ned från grenarna.

Utmed vår villa gick en liten af murgröna betäckt hvälfd gång, genom hvilken jag från trädgården^ |där jag
promenerade, kunde se vägen framför byggningen. Upptagen af mina många tankar, kom jag att kasta ögonen åt
det hållet och blef varse en gestalt, insvept i en enkel kappa. Den böjde sig ifrigt mot mig och vinkade.

»Martha!» sade jag och gick till henne.

»Kan ni komma med mig?» frågade hon i upprörd, hviskande ton. »Jag har sökt honom, men han Var inte
hemma. Jag skref på en papperslapp, hvart han skulle gå, och lade den med egen hand på hans bord. De sade, att
han inte skulle vara länge ute. Jag har underrättelser att ge honom. Kan ni komma strax ?»

Mitt svar var att genast gå ut genom grinden.89

Hon gjorde en snabb rörelse med handen som för att uppmana mig till tystnad och tålamod och vände af åt
London till, hvarifrån hon skyndat till fots, som kunde ses på hennes dräkt.

Jag frågade henne, om det var dit vi nu skulle. Då hon, lika snabb i rörelserna som nyss, gjorde ett jakande
tecken, ropade jag an en tom hyrvagn, som rullade förbi, och vi togo plats i den. Då jag frågade henne, hvart
kusken skulle köra,, svarade hon: »Hvart som helst i närheten af Golden Square I Skynda bara!» Därefter sjönk
hon tillbaka i vagnshörnet, höll den ena darrande handen för ansiktet och upprepade med den andra samma
åtbörd som nyss, alldeles som om hon icke kunnat fördraga att höra en röst.



Orolig och förvirrad, sliten mellan hopp och fruktan, såg jag nu på henne i tanke att få någon förklaring. Mien då
jag märkte, hur angelägen hon var att få tiga och kände, att det vid detta tillfälle föll sig naturligast äfven för mig,
gjorde jag intet försök att bryta tystnaden. Vi åkte vidare utan att säga ett ord. Ibland tittade hon ut genom
fönstret, som om honj tyckte, att det gått för långsamt, fastan det verkligen gick ganska fort, men för öfrigt var
hon alldeles sådan som från början.

Vi stego af vid en af ingångarna till den plantering hon nämnt, och jag tillsade kusken att vänta, oviss om vi inte
skulle behöfva vagnen. Hon lade sin hand på min arm och drog sig hastigt in på en af de mörka gator, som icke
äro sällsynta i detta grannskap, där husen fordom varit vackra boningar, bebodda af familjer, men nu urartat till
fattigmans-bostäder, uthyrda i enstaka rum. Sedan vi gått in , genom den öppna porten till ett af dessa hus,
släppte hon min arm och tecknade åt mig att följa henne uppför den gemensamma trappan, som föreföll som en
afloppsränna, ledande till gatan.

Huset vimlade af invånare. Då vi gingo upp, öppnades dörrar, och hufvuden stuckos ut, och vi mötte flera
personer, som skulle gå ned. Då jag, innan vi kommo in i byggningen, utifrån granskat den,, hade888 • 1

jag sett kvinnor och barn sträcka sig ut öfver blomkrukorna i fönstren, och vi måtte ha ådragit oss deras
uppmärksamhet, ty det var egentligen de, som nu tittade ut genom dörrarna. Det var en bred trappa med panel
och massiva balustrader af någiot mörkt träislag; gesimsen öfver dörrarna voro prydda med snidade frukter och
blommor, och fönsternischerna voro försedda med breda bänkar. Men alla dessa tecken af en svunnen storhet
voro ytterst förfallna och smutsiga; röta, fukt och ålder hade angripit golfvet, som på många ställen var
bristfälligt och till och med osäkert. Jag märkte, att man gjort ett och annat försök att gjuta nytt blod i den
tynande organismen genom att har och där laga det dyrbara list-Verket med simpelt furuträ, men det var som att
gifta en afsigkommen gammal adelsman med ett ple-bejskt fattighjon, och delarna af den misslyckade föreningen
ville ej veta af hvarandra. Åtskilliga af de åt gården vettande trappfönstren hade blifvit öfvertäckta eller till och
medj förspikade med bräder, och i de som funnos kvar, fanns det knappt något glas. Genom de förfallna ramarna,
som ständigt tycktes släppa in dålig luft och aldrig släppa ut någon sådan, såg jag genom andra glaslösa fönster
in i andra hus i samma tillstånd och blickade ned i det svindlande djupet af en gård, som tycktes vara hela
.byggnadskomplexets gemensamma sophög.

Vi gingo ända upp till husets öfversta våning. På vägen dit tyckte jag mig några gånger i den ovissa dagern
skymta fladdrandet af en kvinnlig dräkt, som gick före oss. Då vi vände oss för att bestiga den sista trappan
mellan oss och husets tak sågo vi hela gestalten af denna varelse, som ett ögonblick stannade vid en dörr.
Därefter vred hon om nyckeln och gick in.

»Hvad vill det säga!» hviskade Martha. »Hon gick in i mitt rum, men jag känner henne inte I»

Jag kände henne. Till min bestörtning hade jag känt igen miss Dartle.

Jag sade med få ord min vägviserska någonting889

•om att det var en dam, som jag sett förr, och jag hade knappt talat >ut, förrän vi hörde hennes röst inne i
rummet, ehuru vi icke, där vi stodo, kunde höra hvad hon sade. Martha upprepade med en förvånad min sin förra
åtbörd och förde mig sakta uppför trappan samt vidare genom en liten bakdörr, som visst var utan lås och som
gick upp för en lätt tryckning af handen och förde in i ett litet tomt vindskontor med sluttande tak, föga större än
ett skåp. Mellan detta och det rum, hon kallat sitt, var en liten dörr, som stod halföppen. Här stannade vi,
andfådda efter de mång:a trapporna, och hon lade lätt handen på mina läppar. Af det angränsande rummet såg
jag blott så mycket som att det var tämligen stort, att där stod en säng, och att väggarna voro försedda med några
tarfliga taflor, som föreställde fartyg. Miss Dartle såg jag äcke, ej heller den person vi hört henne tala till. Min
följeslagerska såg mindre |äjn jag, ty jag stod bättre till.

Dödstystnad rådde i några minuter. Martha höll den ena handen på mina läppar, och den andra lyfte hon som för
att lyssna.

»Det gör mig detsamma, att hon inte är hemma», sade Rosa Dartle högdraget. »Henne vet jag ingenting om. Det



är er jag kommit hit för att få se.»

»Mig ?» svarade en mild stämma.

»Ja», sade miss Dartle, »jag har kommit hit för att få se på er. Skäms ni inte att ha ett ansikte/ som gjort så
mycket ondt ?»

Det starka, oblidkeliga hat, som gaf sig till käinna i tonen, dess kalla, stränga skärpa och kufvade raseri gjorde
henne lika synlig för min inre blick som om jag sett henne ^stående midt i dagsljuset. Jag såg de blixtrande svarta
ögonen och den af lidelse tärda gestalten, och jag såg ärret med den hvita sömmen; som gick genom läpparna,
hvilka skälfde och pulserade då hon talade.

»Jag har kommit hit för att se James Steerforths älskarinna», sade hon; »flickan, som rymde med honom och som
[är i hvars mans mun hemma i sin890

födelsestad; den fräcka, lättfärdiga, slipade sällskaparinna med sådana personer som James Steerforth. Det roade
mig a^tt se, hut en sådan slyna ser ut.»

Det frågade till, som om den olyckliga flickan, öfver hvilken dessa smädelser hopades, sprungit mot dörren och
den andra raskt hindrat henne att komma ut. Ett ögonblicks paus följde sedan.

Då miss Dartle åter började tala, var det med sammanbitna tender, och hon stampade i golfvet.

»Stanna härinne!» sade hon. »Annars skymfar ja[g er inför hela huset, hela gatan. Om ni söker att undfly mig,
håller jag er kvar, om så vore vid håret, jo ch tvingar själfva stenarna att vittna mot er I»

Ett förskrämd t mummel var det enda svar, som nådde mina öron. Sedan blef det tyst. Jag visste inte hvad jag
skulle göra. Hur mycket jag än önskade att göra slut på detta uppträde, kände jag, att jag icke hade någon
rättighet att träda emellan, att det endast tillkom mr. Peggotty att se och rädda henne. Skulle han (då aldrig
komma, frågade jag mig otåligt.

»Jaså, hon ser ut så där!» sade Rosa Dartle med ett hånfullt skratt. »Så enfaldigt af honom att låta bedåra sig af
iden där hycklade blygsamheten, det dßY hängande hufvudet!»

»O, för Guds skull, sköna mig!» utbrast Emily. »Hvem ni än är, känner ni min sorgliga historia, men skona mig
för Guds skull, så vidt ni själf en gång vill bli skonad!»

»Så visst jag vill bli skonad!» upprepade den andra harmset. »Hvad tror ni väl det finns för gemensamt mellan
oss?»

»Intet annat ån vårt kön», sade Emily och brast i tårar.

»Och det», sade Rosa Dartle, »är ett så starkt anspråk, framställdt af en så djupt sjunken varelse, att pm jag hyste
andra känslor än förakt och afsky för er, skulle det frysa dem till is. Vårt kön! Jo, ni är ji^st en heder för vårt
kön!»

»Jag har förtjänt detta», sade Emily, »men det är891

förfärligt. »Goda, älskade dam, tänk på hvad jag lidit och hur jag fallit I O, Martha, kom tillbaka! O, mitt hem,
mitt hem!»

Miss Dartle satte sig på en stol, så att jag kunde se henne från dörren, och hon blickade nedåt, som om Emily
legat på knä framför henne. Som hon nu befann sig mellan mig och dagern, kunde jag se hennes krökta läpp och
hennes grymma ögon, triumferande fästa på en viss punkt.

»Hör på hvad jag säger», sade hön, »och spar era falska konstgrepp för dem som låta bedraga sig af er. Tror ni,
att ni lyckas röra mig med era tårar ? Lika litet som ni skulle kunna tjusa mig med era leenden, ni fala slaf!»

»O, haf miskund med mig!» bad Emily. »Visa mig litet förbarmande, eller jag dör i vansinne!»

»Det vore inte något öfverdrifvet hårdt straff för era brott», sade Rosa Dartle. »Vet ni hvad ni gjort? Tänker ni



någonsin på det hem ni ödelagt?»

»O, går det någonsin en natt eller en dag, som: jag inte tänker på det!» utbrast Emily, och nu kunde jag se henne
där hon låg på knä med hufvudet till-bakakästadt, det bleka ansiktet vändt uppåt, händerna vildt hopknäppta och
framsträckta, och håret svallande |öfver hennes axlar. »Har det gått en enda minut, då jag vaken eller sofvande
inte haft det för mig, alldeles som det plägade vara i forna dagar och som det var i den stund, då jag vände det
ryggen för beständigt! O, mitt hem, mitt hem! O, min älskade, älskade morbror, om du någonsin kunnat ana den
ångest din kärlek vållat mig sedan jag afvek från det goda, skulle du aldrig visat mig den så oafbrutet, om du känt
den aldrig så starkt, utan du skulle ha varit vred på mig åtminstone en gång i lifvet, så att jag haft det att trösta
mig med! Nu har jag ingen, ingen triöst på jorden, ty alla höllo så mycket af mig!» Hon föll på sitt ansikte
framför den högdragna gestalten på stolen och gjorde ett bönfallande försök att fatta hennes klänningsfåll.

Rosa Dartle satt och såg ned på henne, obevekligB 92

som om hon varit af sten. Hennes läppar voro hårdt sammanpressade, som om hon vetat, att hon måste ålägga sig
ett strängt tvång — jag skrifver hvad jag uppriktigt tror — för att inte frestas att sparka till den sköna varelsen.
Jag såg henne tydligt, och hela styrkan i hennes ansikte och karaktär tycktes intvingad i det uttrycket. — Skulle
han då aldrig komma!

»Hvilken usel egenkärlek hos dessa kräk!» sade hon, sedan hon fått så pass mycken makt med bröstets harmsna
flämtningar att hon vågade tala. »E r t hem! Tror ni, att jag ägnar det en enda tanke eller förutsätter, att ni i ett så
uselt näste kunnat vålla något ondt, som inte kunnat godtgöras med pengar, och det mer än väl? Ert hem! Ni
ingick som handelsvara i yrket och köptes och såldes som allt annat era anhöriga förde i marknaden.»

»O, säg inte så!» had Emily. »Säg hvad ni vill om mig, men låt inte min skäm och vanära riktas som beskyllning
mot människor, lika hederliga som ni själf. Haf aktning för dem, så sant ni är en fin dam, om ni också inte har
någion barmhärtighet mot mig.»

»Jag talar», sade hon utan att värdigas låna örat till denna bön och dragande klänningen åt sig för att den icke
skulle fläckas af Emilys vidrörande, »jag talar om hans hem, där jag bor. Den där», sade hon och sträckte med sitt
hånfulla skratt ut handen, i det hon blickade på den knäböjande flickan, »är just en värdig anledning till split
mellan en förnäm mor och en stolt son, till sorg i ett hus, där hon inte ens kunnat få plats som koksa, till vrede,
missnöje och förebråelser. En besmittad varelse, uppfiskad vid hafsstranden, smekt och fjäsad en kort stund och
sedan slängd tillbaka till sitt ursprungliga hemvist.»

»Nej, nej!» ropade Emily och slog ihop händerna. »Då han först kom i min väg — o, att den dagen aldrig grytt,
o, att han i stället mött mitt stoft på väg till grafven! — hade jag blifvit lika dygdigt uppfostrad som ni sj|älf eller
hvilken annan fin dam som helst, och skulle gifta mig med en man, så god som893

ni eller någon annan fin dam kan önska sig. Om ni bor i hans hem och känner honom, vet ni kanske hvilken makt
han kan ha öfver en svag, fåfäng flicka. Jag försvarar mig inte, men nog vet jag och nog vet han, eller han
kommer åtminstone att veta det när han ligger för döden och hans samvete oroas jdjäraf, hur han begagnade all
sin makt för att bedraga mig, och att jag trodde honom, litade på honom och älskade honom.»

Rosa Dartle sprang upp från sin stol, for tillbaka och slog i detsamma åt henne med ett ansikte så för-mörkadt af
jilska, så vanställdt af lidelse, att jag så när kastat mig emellan dem. Slaget, som ej var väl riktadt, träffade luften.
Då hon nu stod där flämtande och såg på henne med den starkaste afsky hon förmådde uttrycka, darrande från
hufvud till fot af raseri och förakt, tänkte jagi, att en sådan syn hade jag aldrig sett förr och kunde jag aldrig få se
mera.

»Ni älska honom? Ni?» skrek hon, och hennes knutna hand skälfde som om den bara behöft ett vapen för att
mörda föremålet för sin vrede.

Emily hade sjunkit bakåt, så att jag ej längre såg henne. Något svar kbm ej.

»Och att säga det till mig med era oblyga läppar!» tillade hon. »Hvarför piska de inte sådana där slynor! Om det



stod i min förmåga att ge en sådan befallning, skoüle jag låta piska ihjäl den här flickan.»

Och det menade hon, det är jag säker om. Så länge hon hade jdet där uttrycket i ansiktet, hade hon nog inte ens
tvekat att anlita pinbänken.

Långsamt, mycket långsamt, började hon skratta och pekade på Emily, som om denna i sin vanära varit en syn
för gudar och människor.

»Hon älska!» sade hon. »Den usla konan! Och så säger hon mig kanske, att han tyckte om henne. Ha, ha! Så de
ljuga, de där fala slinkorna!»

Hennes hån var än förfärligläre än hennes oförställda raseri. Om jag måst välja, hade jag hellre varit föremål för
det senare. Men hon släppte icke lös detta längre än ett ögonblick. Nu hade hon b un-894

dit det igen, och hur det än slet i kedjan, tvingade hon det att stanna inom henne.

»Jag kom hit, ni rena kärlekskälla», sade hon, »ty — som jag sade er i början — jag ville se hur en sådan som ni
såg ut. Jag var nyliken. Nu har jag tillfredsställt min nyfikenhet. Jag kom också för att säga er, att det är bäst ni
skyndar er att söka upp ert sköna hem och dölja ert hufvud bland de där förträffliga människorna, som vänta er
och som låta trösta sig af era pengar. Sedan de tagit slut, kan ni ju åter börja att tro och förlita er och älska I Jag
trtodde, att ni var en sönderbruten leksak^ som räckt sin tid ut, ett värdelöst glitter, som förlorat sin glans och
blifvit bortkastadt. Men då jag funnit er vara rent guld, en illa behandlad oskuld, med ett sundt hjärta, fullt af
kärlek och tillit — ty så ser ni verkligen ut och det passar väl ihop med den historia ni .uppdukat — så har jag
någonting mera att säga. Och hör noga på, ty hvad jag säger, det kommer jag att göra. Hör ni det, ni älflika
varelse? Hvad jag säger, det ämnar jag göra!»

Hennes raseri blef henne åter öfvermäktigt, men det gick som en spasmodisk ryckning öfver hennes ansikte och
lämnade henne leende.

»Göm er», fortfor hon, »om inte hemma så annorstädes. Men laga, att det blir utom mitt räckhåll — i något
mörkt lefnadssätt eller — och det vore bäst — i någon mörk död. Det förvånar mig att ni, då ert älskande hjärta ej
velat brista, inte kunnat hitta på något sätt att stanna det! Jag har hört sägas, att det finns sådana medel. Jag tror
inte de äro svåra att skaffa sig.»

Här afbröts hon af en sakta snyftning. Hon tystnade ioch njöt af den, som om det varit musik.

»Jag, har kanhända en underlig natur», fortfor Rosa Dartle, »men jag kan inte andas fritt i den luft ni andas. Jag
finner den vedervärdig. Jag skall därför laga, att den blir renad,, att den rensas från er. Om ni finns kvar här i
morgon, skall jag låta utropa er historia och afslöja er karaktär på den allmänna895

trappan. Det lär finnas aktningsvärda kvinnor här i huset, och det är skada,, att ett sådant ljus som ni skall hålla
till bland dem i det fördolda. Om ni flyttar härifrån och söker er en annan tillflykt här i staden i annan egenskap
än den som tillkommer er — ty jden får ni gärna bibehålla, utan att jag gör er någiot omak — så kan ni vänta er
samma behandling, så snart jag fått reda på er vistelseort, och jag hoppas lyckas, ty jag kan påräkna biträde af en
herre, som för inte länge sedan eftersträfvade er hand.»

Skulle han då aldrig, aldrig komma? Hur länge skulle jag uthärda detta? Hur länge kunde jag uthärda det?

»O, jag arma 1» utbrast den olyckliga Emily i en ton, som kunnat röra äfven det hårdaste hjärta, tänkte jag, men
Rosa Dartles leende vittnade icke om något veknande. »Hvad skall jag göra!»

»Göra?» återtog den andra. »Lefva lycklig i era minnen! Ägna ert lif åt tank|en på James Steerforths ömhet —
han ville ju göra er till hustru åt sin dräng, inte sant? — eller åt tacksamma betraktelser öfver den ärlige och
förtjänte man, som velat ta er som hans gåfva. Eller om dessa stolta hågkomster och medvetandet om era egna
dygder och den hedrande ställning, hvartill de lyfte er i hvar lefvande människovarelses ögon, icke äro
tillräckliga att uppehålla ert mod, så gift er med den där hedersmannen och var glad, att han visat sig så
nedlåtande. Om inte heller det passar er, så dö ! Det finnes skjul och afskrädes-högar för sådana lik och en sådan



förtviflan — sök reda på dem och flyg så upp till himmelen!»

Jag hörde steg långt nere i trapporna. Jag kände igen dem, jag var säker på att det var hans. Han kom, pris vare
Gud!

Hon vände sig långsamt om mot dörren, då hon| sade detta, så att jag ej längre kunde se hennes ansikte.

»Men märk väl», tillade hon långsamt och strängt i det hon öppnade dörren för att gå, »och lägg på minnet, att
jag, af skäl, som jag äger, och anled|-896

ningàr till hat, som jag när, är fast besluten att blottställa er, så vida ni inte antingen drar er undan, dit jag ej kan
nå er, eller låter masken falla. Det var detta, jag ville säga er„ och hvad jag sagt, det ämnar jag göra.»

Stegen i trappan närmade sig — nu voro de helt nära — han gick om henne, då hon gick' ner — nu var han inne i
rummet !

»Morbror!»

Ett hemskt skrik följde på det ordet. Jag hejdade mig ett ögonblick, öppnade den lilla dörren och såg honom
stödja den sanslösa gestalten med sina armar. Några sekunder blickade han in i hennes ansikte, och så böjde han
sig ned och kysste det — o, så ömt! — samt lade sedan en näsduk öfver det.

»Master Davy», sade han, efter att ha gjort detta, med låg, skälfvande röst, »jag tackar min himmelske Fader, att
min dröm gått i fullbordan. Jag tackar honom för att han på sina egna vägar fört mig till min älskling.»

Med dessa ord tog han henne på sina armar, och med det beslöjade ansiktet hvilande mot hans bröst och vändt
mot hans ansikte, bar han henne orörlig och medvetslös utför trapporna.

KAP. LI.

Början af en längre resa.

Ganska tidigt på morgonen följande dag, då jag promenerade hemma i trädgården med min tant — som numera
sällan fick någon annan motion, ty hon var så mycket upptagen af att sköta om Dora — kbm man till mig och
sade, att mr. Peggotty önskade 896
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tala med mig. Han bom och mötte mig halfvägs på trädgårdsgången, då jag gick åt grinden till, och enligt sin
vana tog han af sig hatten, då han fick se min tant, som han hyste den allra största aktning för. Jag hade talat om
för henne allt som händt den föregående dagen. Utan att säga ett ord gick hon med hjärtlig min emot honom,
skakade hand med honom och klappade honom på armen. Detta gjorde hon så uttrycksfullt, att alla ord voro
öfverflödiga. Mr. Peggotty förstod henne så väl, som om hon sagt tusen.

»Nu går jag in, TroU, sade min tant, »och ser efter Lilla Blomma, som väl snart vill stiga upp.»

»Det är väl inte för att jag kbm, vill jag hoppas?» sade mr. Peggotty. »Om jag inte är alltför vriden i dag, så
tycker jag mig finna, att det är för min skull ni tänker lämna oss, eller hur ?»

»Det är visst något ni har att säga, min kära vän», svarade min tant, »och jag tror därför det är bäst, att jag går
in.»

»Tvärtom, madame», sade mr. Peggotty, »skulle jag anse det för en godhet, om ni stannade här, så vida ni står ut
med mitt prat.»

»Sä|ger ni det ?» sade min tant med ordkarg vänlighet. »Då stannar jag väl, då.»

Och så lade hon sin arm i mr. Peggottys och förde honom till en tät löfsal längst ned i trädgården, där hon satte
sig på en bänk, och jag slog mig ned bredvid henne. Det fanns plats äfven för mr. Peggotty, men han föredrog att
stå, med handen stödd mot det lilla trädgårdsbordet. Då han stod där en stund loch såg på sin mössa, innan han
började tala, kunde jag inte undgå att lägga märke till den kraft och karaktärsstyrka, som funno uttryck i denna
senfulla hand, och hvad den var för en god och pålitlig kamrat till hans redliga panna och järngråa hår.

»I går afton», började mr. Peggotty och lyfte sina öjglon till våra, »förde jag mitt älskade barn till min boning,
där jag länge väntat henne och beredt mig till att ta emot henne. Det dröjde i flera timmar in-
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nan hon riktigt kände igen mig, och då hon gjorde det, föll hon till mina fötter och beskref, som om hon talat till
Gud i bönen, hur alltihop gått till. Ni kan väl tänka er, att då jag hörde denna röst, som jag i hemmet hört så
lekfull, och såg henne ligga liksom i det stoft vår Frälsare skref i med sin välsignade hand — så kändes det allt
som ett sår i hjärtat midt under tacksamheten.»

Han drog rockärmen öfver ansiktet, utan att bemöda sig att dölja sk|älet, och så klarade han rösten.

»Det var inte länge jag kände det så, ty hon var ju funnen, jag behöfde bara tänka på att hon var återfunnen, så
var allt borta. Sannerligen jag vet, hvarför jag ens nämner det nu. För en minut se'n tänkte jag inte säga ett enda
ord om mig själf, men så föll det sig så naturligt, och jag gaf vika för det, innan jagi visste det.»

»Ni är en själf för sakande själ», sade min tant, »och får nog er belöning.»

Mr. Peggotty, på hvars ansikte löfverkets skuggor spelade, såg helt förvånad ut, böjde på hufvudet för min tant
till tack för hennes goda tanke och återknöt så den afbrutna berättelsens tråd.

»Då min Emly flydde», sade han, och han sjöd af vrede för ögonblicket, »då hon flydde från det hus där hon
hållits fången af den där huggormen, som master Davy träffade — och hans historia var sann, Gud föirdöme
honom! — skedde det på natten. Det var en mörk natt med många stjärnor som lyste. Hon var alldeles vild. Hon
sprang utefter hafsstranden, i trio att den gamla båten låg där, och ropade åt oss att jväjnda bort ansiktena för hon
skulle gå förbi. Hon hörde sig själf ropa, som om det varit en annan., och hon sårade sig på de hvassa stenarna
och hårda klipporna, men kälnde det inte mer än om hon varit en sten själf. Hon sprang långt, långt bort, och hon
såg eld för ögonen och hörde dån i öronen. Helt plötsligt — så tyckte hon åtminstone — bräckte dagen, regnig
och blåsig, och hon låg invid en stenhög på stranden, och en kvinna talade till henne och899

frågade henne på det landets språk, hvad hon var så förskräckligt ledsen för.»

Han såg allt detta för sig under det han talade. Det drog honom lifs lefvande förbi, så att han i sin kraftiga



skildring kom mig att se det tydligare än jag förmår uttrycka det. Då jag nu långt efteråt skrifver om det, kan jag
knappt tro annat än att jag bevittnat |dessa tilldragelser; de äro intryckta i mitt sinne med en så förvånande prägel
af verklighet.

»Då Emly med sina ögon — som voro så tunga — riktigt kunde se denna kvinna», fortfor mr. Peggotty, »kände
hon igen henne, för hon var en af dem hon ofta talat med på stranden. Ty hon hade visserligen, som jag nyss
sade, sprungit mycket långt på natten., men hon hade också ofta förr färdats långa sträckor, dels till fots, dels i
båt eller vagn,, och bon kände till kusten många mil bortåt. Den där kvinnan hade inga egna barn, för hon var en
helt ung hustru, men hon hade hopp om att få ett snart. Och måtte Gud höra mina böner, så att det barnet gör
henne glädje och blir henne till tröst och hugnad lifvet igenom! Måtte det älska henne och ära henne på hennes
ålderdom, hjälpa henne i hennes sista stund, bli en ängel för henne både häir i lifvet och i det tillkommande!»

»Amen!» sade min tant.

»I början hade hon förefallit litet skygg och förlagen, och hållit sig på afstånd med sin spånad eller hvad det nu
varit för arbete, då Emly talat med barnen. Men Emly hade gifvit akt på henne och gått bort och talat med henne,
och som den unga hustrun själf tyckte om barn, hade de snart blifvit vänner, ja, så goda vänner, att när Em'ly
kom åt det hållet gaf den unga kvinnan Em'ly alltid blommor. Och det var hon som nu frågade henne, hvarför
hon var så förskräckligt ledsen. Emly talade om det för henne, och hon tog henne hem till sig. Ja, det gjorde hon
verkligen. Hon tog henne hem till sig», sade mr. Peggotty och satte händerna för ansiktet.

Han var mera rörd af denna kärlekshandling ängoo

jag sett honom af något sedan den kvällen då hon rymt. Min tant och jag läto honom vara ostörd.

»Stugan var liten», det kan ni väl tänka er», sade han efter en stund, »men där fanns rum för Em'ly — mannen
var ute till sjöss — och hustrun höll saken hemlig och öfvertalade också grannarna — som inte voro många —
att tiga med den. Em'ly sjuknade i feber, och hvad som förefaller mig bra underligt — kanske är det inte underligt
för dem som ä' lärda — är, att hon totalt glömde det landets språk och inte kunde tala något annat än sitt eget,
som ingen där begrep. Hon minns som i en dröm, hur hon låg där och ständigt talade sitt eget språk i den tron, att
den gamla båten låg bakom närmaste udden i viken, och hur hon tiggde och bad dem att skicka någon dit och tala
om, att hon höll på att dö, och komma tillbaka med en hälsning, vore det också bara ett enda (or|d, om att de
förlåtit henne. Nästan hela tiden trodde hon, än att den där jag nyss nämnde stod och lurade på henne nedanför
fönstret, än att han, som var skuld till allt detta, fanns inne i rummet, och bon ropade på den unga kvinnan och
bad henne, att inte lämna ut henne, men hon visste på samma gång, att hon inte kunde göra sig förstådd och
fruktade, att man skulle föra bort henne. Och det lågade som eld föpr hennes ögon och dånade för öronen på
henne, och för henne fanns det hvarken i dag, i går eller i morgon, utan allt i hennes lif, som varit eller kunde bli,
och allt som aldrig varit och aldrig kunde bli^ (störtade sig öfver henne på en gång, och ingenting var klart eller
glädjande, men ändå sjöng hon och skrattade åt det. Hur länge det där räckte, vet jag inte, men så föll hon i
$ömi\, och i stället att som förut vara många gånger starkare än hon någonsin varit förr, blef hon nu så svag som
det minsta barn.»

Här stannade han liksom för att hämta sig från fasorna i sin egen beskrifning. Efter att ha tegat några (ögonblick
fortsatte han sin historia.

»Det var en vacker eftermiddag hon vaknade, och allt var så lugnt att intet annat ljud hördes än skvalpetgoi

af det blåa hafvet, som där ej vet af ebb och flod. Först trodde hon, att hon var hemma, och att det var
söndagsmorgon; men vinrankorna vid fönstret och kullarna där framför voro inte hemmet utan motsade henne.
Hennes vän kom då in för att sätta sig vid hennes säng, och då förstod hon, att den gamla båten inte låg bakom
udden i viken, men långt bort i världen, och hon förstod hvar hon var och hvarför hon var där, och började gråta
vid den goda kvinnans bröst, där jag hoppas att ett litet barn nu ligger och gläder sin mor med sina vackra ögon!»

Han kunde icke utan tårar tala om denna goda vän till Emily. Det tjänade till intet att försöka det. Han brast äter i
gråt, i det han försökte nedkalla en välsignelse öfver henne.



»Det gjorde min Em'ly godt», återtog han efter att ha visat en så stark rörelse, att jag icke kunnat se den utan att
dela den; hvad min tant beträffar^ grät hon floder. »Det gjorde Em'ly godt, och hon började bli bättre. Men
landets språk hade utplånats ur hennes minne, och hon måste göra sig förstådd med tecken. Så fortfor hon att dag
för dag bli bättre, långsamt men säkert, och hon försökte lära sig namnen på alldagliga föremål — alldeles som
om hon aldrig hört dem förr —- tills en afton kom, då hon satt vid fönstret och såg på en liten flicka, som lekte
vid stranden. Plötsligt räckte den lilla ut handen loch sade på landets språk: 'Fiskardotter, här har du en snäcka/
Det förhöll sig nämligen så, att först plä|gade de enligt seden där i landet kalla hennje Vackra (dän!', men hon
hade lärt dem att i stället säga ,fiskardotter\ Barnet sade belt oväntadt : 'Fiskardotter, här har du en snäcka !'
Em^ly förstår henne genast, svarar henne, brister i tårar, och minnet kommer tillbaka.»

»Sedan Em'ly blifvit frisk igen», återtog mr. Peg-gotty efter ännu ett kort uppehåll, »började hon tänka på att
lämna den goda kvinnan och bege sig till sitt eget land. Mannen hade då kommit hem, och det unga paret förde
henne ombord på ett litet fartyg, som902

skulle gå till Livorno och därifrån till Frankrike. Hon hade litet pengar, men det var helt obetydligt de ville ta
emot för allt hvad de gjort. Det gläder mig! nästan, fastän de voro så fattiga. Hvad de gjort iäir förvaradt där,
hvarest hvarken rost eller mal fördärfva och där tjufvar icke bryta sig in och stjäla det. Master Davy, det har
bestånd längre än alla världens skatter !

Emly kom till Frankrike och tog tjänst som upp-passerska åt resande damer på ett värdshus vid hamnen. Dit kom
ha,n en dag, den där ormen. — Måtte han aldrig komma i min närhet! Jag vet inte hvad |ondt jag inte då kunde
göra honom. — Hon fick se honom, innan han sett henne, hennes forna fruktan och förtviflan kom tillbaka, och
hon flydde för den luft han andades. Hon for till England och steg i land i Dover.

Jag vet inte riktigt», sade mr. Peggotty, »när det var, som modet började svika henne, men under resan till
England hade hon hela tiden tänkt att bege sig till sitt kära hem. Det första hon kom till England, vände hon sitt
ansikte åt det hållet. Men fruktan för att inte kunna få förlåtelse, fruktan för att bli utpekad, fruktan för att någon
af oss dött, sedan hon begaf sig af, fruktan för allt möjligt fick makt med henne och höll henne liksom med våld
tillbaka, då hon var på vägen. 'Morbror, morbror', säger hon till mig, 'fruktan för att inte vara värd att göra hvad
mitt sargade, blödande bröst trånade efter, var den förfärligaste af 'all fruktan! Jag vände om då mitt hjärta var
fullt af bön om att jag måtte få krypa fram till den gamla tröskeln om natten, kyssa den, lägga mitt syndiga
ansikte mot den och finnas död där på morgonen.'

Hon kbm», sade mr. Peggotty och sänkte rösten till en bäfvande hviskning, »hon kom till London. Hon, som
aldrig i sitt lif varit där — ensam — utan en penny — ung — så vacker — kom till London,. Nästan i samma
minut som hon kom hit så ensam9° 3

och [öfvergifven, fann hon, som hon trodde, en vän, en anständigt klädd kvinna, som talade med henne om hvad
slags handarbete hon lärt sig att utföra, lofvade att skaffa henne sådant i öfverflöd, att förse henne med bostad för
natten och att följande dag; göra hemliga förfrågningar om mig och alla i hemmet. När mitt barn», nu höjde han
rösten, »stod vid randen af det förfärligaste som kan sägas eller tänkas kom Martha, trogen sitt löfte, och räddade
henne!»

Jag kunde inte återhålla ett glädjeskri.

»Master Davy», sade han och fattade min hand i sitt fasta grepp, »det var ni, som först nämnde henne för mig.
Jag tackar er, sir. Hon var pålitlig. Hon visste af bitter erfarenhet hvar hon skulle söka och hvad hon skulle göra.
Hon hade gjort det, och Herren ledde henne. Blek och brådskande kom hon till Em'ly, då (Em^ly sof. Hon sade
till henne: 'Stig upp från det som är värre än döden och följ mig!' De som hörde till huset försökte att hindra
henne,) men lika gärna kunde de sökt hindra hafvets våg. 'Ur vägen', sade hon till demi, 'jag är en ande, som
kallar henne bort från hennes öppna graf!' Hon talade om för Em'ly, att hon träffat mig och att hon visste, att jag
älskade och förlät henne. Hon satte hastigt kläderna på henne och ledde henne, blek och darrande, bort vid sin
arm. Hon frågade inte mera efter hvad de sade, än om hon inga öron haft. Hon gick fram mellan dem och mitt



barn, och hon frågade ej efter någon annan än henne. Och så förde hon henne lyckligt ut midt i natten från detta
förderfvets nä^te 1

Hon vårdade sig om Em'ly», sade mr. Peggotty, som släppt min hand och lagt sin egen på sitt flämtande bröst,
»bon vårdade sig om min Em'ly;, som låg alldeles utmattad, stundtals yrande, till långt inpå den följande dagen.
Då gick hon ut för att söka upp mig, och sedan sökte hon upp er, master Davy. Hon sade inte Em'ly hvarför hon
gick, ty hon fruktade, att modet skulle svika Em'ly, som då möjligen kunnat gömma sig. Hur den grymma damen
fått veta hvar9° 4

hon fanns, vet jag inte. Om han), som jag talat så mycket om, råkat få se henne, då hon gått dit, eller om —
hvilket jag! anser troligare — han hört det af kvinnan, bekymrar jag mig inte mycket om. Min systerdotter jär
återfunnen.

Hela natten», fortfor mr. Peggotty, »ha vi varit tillsammans, Em'iy och jag. Litet var det — i förhållande till tiden
— som hon sade i ord under tårar och snyftning|ar; än mindre såg jag af hennes kära ansikte, som från barnets
blifvit kvinnans vid min egen härd. Men under hela natten ha hennes armar legat om min hals, och hennes hufvud
har hvilat här, och vi veta full väl, att vi kunna lita på hvarandra för beständigt.»

Han upphörde att tala, och hans hand på bordet låg orörlig, vittnande om en beslutsamhet, som kunnat tämja
lejon.

»Det var en ljusglimt i mitt lif, Trot», sade min tant och torkade sina ögon, »då jag beslöt att stå fa|dder ät din
syster Betsey Trotwood, som aldrig kom till värl|den; men näst det kan jag inte tänka mig någon större glädje än
att stå fadder åt den där goda hustruns lilla barn.»

Mr. Peggotty nickade sitt bifall till min tants känslor, men vågajde inte försöket att muntligt yttra sig vidare om
föremålet för hennes gillande. Vi tego alla, upptagna af våra reflexioner — min tant torkande ögonen, än
snyftande konvulsiviskt, än skrattande åt sig själf joch kallande sig en toka — tills jag tog till orda.

»Ni har väl», gode vän», sade jag till mr. Peggotty, »gjort jupp allt med afseende på framtiden ? Det behöfver jag
knappt fråga er om.»

»Det har jag, master Davy», svarade han, »och talat om det för Em'ly. Det finns stora länder långt härifrån. Vår
framtid kommer att förflyta på andra sidan hafvet.»

»De ämna emigrera tillsammans, tant», sade jag.

»Ja», sade mr. Peggotty och log förhoppnings-9° 5

fullt. »Ingen kan förevita min älskling något i Australien. Där ska vi börja ett nytt lif.»

Jag frågade honom, om han redan tänkt sig tiden för afresan.

»Jag var nere vid varfvet tidigt i morse, sir», svarade han, »för att göra mig underrättad om de där fartygen. Om
sex veckor eller två månader vid pass afgår ett — jag såg det i morse — gic.k ombord — och med det ska vi
resa.»

»Alldeles ensamma ?» frågade jag.

»Ja, master Davy», svarade han. »Ser ni, min syster är .så kär i er och ert och så van att inte tänka på något annat
land än sitt eget, att det knappt vore rätt att ta henne med. Dessutom är det en,, som hon har åtagit sig, master
Davy, och honom får man inte glömma.»

»Stackars Ham!» sade jag.

»Min goda syster sköter hushållet åt honom, ser ni, madame, och han håller af henne», förklarade mr. Peggotty,
för att min tant skulle förstå sammanhanget. »Med henne kan han sitta och tala i allt lugn, då det inte är troligt att
han kunde förmå sig att öppna munnen i sällskap med någon annan. Stackare!» sade mr. Peggotty och skakade på
hufvudet, »han har minsann inte så mycket i behåll, att han kan undvara något.»



»Och mrs. Gummidge?» sade jag.

»Ja, jag har haft mycket hufvudbry med afseende på mrs. Gummidge», svarade mr. Peggotty med en bekymrad
min, som likväl ljusnade då han fortsatte att tala. »Ser ni, när mrs. Gummidge börjar tänka på gubben, är hon inte
precis något så trefligt sällskap. Oss emellan sagdt, mr. Davy — och ni, madame — så när hon börjar lipa,
händer det nog, att de, som inte kände gubben, tycka, att hon är litet gnällig. Men se nu kände jag gubben», sade
mr. Peggotty, »jag kände hans förtjänster och jag förstår henne; men det är inte precis så med andra — det kan
det naturligtvis inte vara.»

Både min tant och jag höllo med honom om det.go6

»Och det kunde ju hända», sade mr. Peggottyy »jag säger inte att det skulle så gå men det kunde ju hända, att
min syster skulle tycka, att mrs. Gummidge var litet bråkig! ibland. Därför är det inte min mening att förtöja mrs.
Gummidge hemma hos dem utan skaffa henne ett hem, där hon kan sköta sig själf. Jag ämnar därför», sade mr.
Peggotty, »innan jag reser, ge henne ett litet underhåll, så att hon får det någorlunda bra. Hon är den trognaste
varelse i världen. Inte går det an att hon vid sin höga ålder ioch «• ensam och öfvergifven som hon är, stackars
gumma, rullas (omkring på ett fartyg och underkastas vedermödorna i ett nytt och aflägset lands vildmarker och
skogar. Så på det sättet tänker jag ställa det för henne.»

Han glömde ingen. Han tänkte på allas anspråk och behof ,utom sina egna.

»Em'ly», sade han, »stannar hos mig — stackars barn, hon kan väl behöfva litet lugn och ro — till dess vi anträda
vår resa. Hon skall sy de kläder, som hon behöfver, och jag hoppas att hennes olyckas dagar ska förefalla henne
som om de lågo längre tillbaka i tiden än de g|öra, nu då hon är hos sin tarfligt men älskande morbror.»

Min tant gaf nickande till känna, att hon delade denna öfvertygelse, hvilket mycket gladde mr. Peggotty.

»Det är en sak till, master Davy», sade han och stack handen i bröstfickan samt tog med mycket allvar upp en
liten pappersbunt jag sett förut, och som han nu vecklade ut på bordet. »Det är de här sedlarna — femtio pund
och tio shilling. Till dem vill jag lägga de pengar hon hade, då hon gaf sig af. Jag har frågat henne om dem utan
att säga skälet, och så liar jag summerat ihop alltsammans. Men jag är inte lärd. Skulle ni vilja se öfver det?»

Med en ursäkt för sin brist på lärdom räckte han mig ett pappersblad och såg på mig, under det att jag granskade
räkningen. Den var alldeles riktig.

»Tack, sir», sade han, då han tog den tillbaka.9° 7

»Så vida ni inte anser det oriktigt, master Davy, tänker jag, innan jag reser, lägga in de här pengarna i ett kuvert
och adressera dem till honom, och så lägga det kuvertet i ett annat, adresseradt till hans mor. Jagi skall säga
henne kort och godt, som jag nu talar, hvad det är betalningen för och att jag är rest, så att jagi inte kan ta det
tillbaka.»

Jag sade honom, att jag tyckte det skulle vara rjäitt att handla så — ja, att jag var fullt öfvertygad om att det var
rätt, då han kände det så.

»Jag sade, att det bara var en sak till», fortfor Kan xned sett allvarligt leende, sedan han lagt ihop den lilla
penningbunten och stoppat den i fickan, »men det var allt två. Jag var inte riktigt viss i mitt sinne, då jag gick ut i
morse, om jag kunde muntligt tala om för Ham hvad som Gud ske lof händt. Därför skref jag ett bref medan jag
var ute och lade det på posten, och i brefvet talade jag om hur allt var, och att jag själf skulle komma till dem som
i morgon för att styra och ställa med det lilla jag har att göra därnere, och troligtvis ta farväl af Yarmouth för
alltid.»

»Och vill ni, att jag skall följa med er ?» sade jag, ty jag märkte, att det var något han lämnat osagdt.

»Skulle ni vilja göra mig den väntjänsten, master Davy ?» sade han. »J ag vet, att det skulle muntra upp dem litet
att få se er.»

Som min lilla Dora var vid gladt lynne och riktigt önskade, att jag skulle följa med honom — hvilket jag fann, då



vi talades vid om saken — lofvade jag att göra som han önskade. Morgonen därefter sutto vi alltså i
Yarmouthdiligensen och åkte fram på den gamla kända vägen.

Då vi på aftonen gingo genom den välbekanta gatan — mr. Peggotty trots mina invändningar bärande min
nattsäck — tittade jag in i Omer & [orams bod och fick se min gamle vän mr. Omer, som satt där och rökte sin
pipa. Jag ville inte gärna vara med, då mr. Peggotty först träffade sin syster och Ham, och tog mr. Omer till
förevändning att dröja efter.908

»Hur står det till med mr. O mer, som jag inte sett på så länge?» sade jag, då jag kom in.

Han fläktade bort tobaksröken för att bättre kunna se mig och visade mycken glädje, då han snart nog kände
igien mig.

»Jag borde resa mig upp, sir, för att visa hvilket värde jag sätter på ert besök», sade han, »men se mina ben vilja
inte lyda mig, och jag rullas omkring i min stol. Med undantag af benen och andhämtningen mår jag så bra som
man kan må, det erkänner jag tacksamt.»

»Den är ganska finurligt ihopkommen den här, inte sant ?» sade han, följande riktningen af min blick och med
armen gnidande sidostödet på stolen. »Den rullar så lätt som en fjäder och följer spåret så säkert som en
postvagn. Kan ni tänka er att min lilla Minnie — min dotterdotter, förstår ni, Minnies flicka — tar i med sin lilla
styrka, ger den en knuff i ryggen, och så bär det af, raskt och muntert som jag vet inte hvad — idet är en alldeles
förträfflig stol att röka pipa i.»

Aldrig har jag sett en gammal man, som så som mr. Omer förstått att taga allt från dess bästa sida och taga reda
på sina glädjeämnen. Han var så förtjust och belåten som om hans stol, hans astma och hans oförmåga att bruka
sina ben varit skilda delar af en stor [Uppfinning, afsedd för förhöjandet af den njutning hans pipa gaf honom.

»Jag försäkrar er», sade mr. Omer, »att i den här stolen ser jag mera af världen än någonsin förr. Ni kan inte
tänka er så mycket folk som tittar in till mig om dagarna för att få en pratstund. Det skulle verkligen förvåna er.
Det står dubbelt så mycket i tidningen, sedan jag kom i den här stolen, som det stod där förut. Och hvad annan
läsning beträffar, kan ni inte tro så mycket jag hinner med! Det är det, som gläder mig så mycket, ser ni. Om det
hade varit ögonen — hvad skulle jag då ha tagit mig för? Om det varit öronen, hur skulle jag då ha burit mig åt ?
Men hvad gör det, när det är benen ?9° 9

De gjorde bara andhämtningen svårare på den tid då jag begagnade dem. Och om jag nu vill bege mig ,ut på
gatan eller nedåt stranden, behöfver jag bara ropa på Dick, Jorams yngsta lärpojke, så bär det genast ,af i egen
kales ch, som vore jag själfva lord-mayorn.»

Här höll han nästan på att kväfvas af skratt.

»Herre Gud», sade mr. Orner och började åter röka, »man får väl hålla till godo med både fett och magiert; det
får man lof att besluta sig för här i lifvet. Joram sköter sig mycket bra — gör utmärkta affärer I»

»Det gläder mig mycket att höra det», sade jag.

»Det visste jag, att ,det skulle göra», sade mr. Orner. Och Joram och Minnie äro som ett nyför-lofvadt par. Hvad
mer kan man begära ? Hvad betyda väl benen mot det?»

Hans suveräna förakt för sina egna ben, när han satt där och rökte, var en af de lustigaste och kuriösaste
egenheter jag någonsin träffat på.

»Och sedan jag slagit mig på att läsa litet af hvarje, har ni, |sir, slagit er på att skrifva litet af hvarje», sade mr.
Orner och gaf mig en beundrande; blick. »En sådan utmärkt bok den där sista är! Sådana uttryck i den! Jag har
läst hvart enda ord — hvart eviga ord! Och hvad det beträffar att bli sömnig — inte ett dyft!»

Skrattande gaf jag min tillfredsstellelse till känna men jag kan inte neka, att jag fann tankeförbindelsen
betydelsefull.



»Jag försäkrar er på heder och tro, sir», sade mr. Orner, »att när jag lägger hela verket på bordet och ser på det,
komplett i tre hela delar — en,, två, tre, så är jag stolt som Punch öfver att jag en gång haft den äran att stå i
förbindelse med er familj. Det är allt bra länge sedan nu, inte sant? Där borta i Blundersto ne. En liten söt person,
lagd till sammans med den andra personen. Och själf var ni en helt liten person då. Tänk det, tänk det!»

Jag ändrade samtalsämne genom att nämna Emily.9io

Sedan jagi försäkrat honom, att jag inte glömt, hur han alltid intresserat sig för henne och hur vänligt han bemött
henne, gjorde jag i korthet reda för hur hennes morbror med Marthas tillhjälp återfunnit henne. Jag visste, att det
skulle glädja den gamle mannen. Han hörde på med den största uppmärksamhet/ och när jag slutat, sade han med
mycken känsla:

»Det var roligt att höra detta, sir. Så glädjande nyheter har jag inte fått på mången god dag. Tänk det, tänk det!
Och hvad skall man nu taga sig för med den där olyckliga stackars Martha?»

»Där vidrör ni en punkt, som mina tankar sysslat med sedan i går», sade jag, »men som jag inte kan ge er någon
upplysning om, mr. O mer. Mr. Peggotty har inte vidrört den saken, och af finkänslighet gör jag det inte heller.
Inte har han glömt den, det är säkert. Han glömmer ingenting, som är osjälf-viskt och godt.»

»För ser ni», sade mr. Omer, fortsättande sin afbrutna tankegång, »hvad som än kommer att göras för henne, så
vill jag vara med om det. Anteckna mig för den summa ni anser lämplig, och låt mig sedan veta det. Jag ville
aldrig tro, att den flickan var alltigenom dålig, och det gläder mig att nu finna, att hon inte jär det. Det skall också
glädja min dotter Minnie. Unga kvinnor lida ibland af motsägelse-anda — det var så med hennes mor också —
men deras hjärtan äro milda och goda. Hon bara låtsar som hon inte kunde fördra Martha. Hvarför hon anser det
nödvändigt att låtsa det, åtar jag mig inte att säga er. Men det äir bara tillgjordhet, Gud signe henne. Anteckna
mig emellertid för hvad ni anser lämpligt — vill ni lofva mig att göra det? — och sänd mig sedan en rad, så att
jag får veta;, hvart jag skall skicka det. Jag tycker», sade mr. Omer, »att när man närmar sigi den tid då lifvets
båda ändar mötas, när man, om man jän är aldrig så kurant för öfrigt, för andra gången börjar rullas omkring i ett
slags barnvagn, så bör man vara öfverlycklig att få göra det9ii

lilla goda man kan. Det blir aldrig för mycket. Och nu talar jag inte särskildt om mig själf», sade mr. O mer, »ty
mitt sätt att se saken är det» att vi alla närma oss kullens fot, hur gamla eller unga vi äro, för se tiden, den står då
aldrig stilla ett enda ögonblick. Låt oss därför alltid söka att göra godt och känna oss öfverlyckliga, när vi få det.
Så är det med den saken.»

Han knackade askan ur pipan och lade denna på en för ändamålet afsedd liten hylla på stolsryggen.

»Em'lys kusin, han som hon skulle gifta sig med», sade mr. Omer och gnuggade helt sakta händerna, »är väl en
af de bästa karlarna i hela Yarmouth. Ibland kommer han hit om kvällarna och sitter och pratar eller läser högt
för mig bortåt en timme eller så. Det iäir väl vänligt, om något är det. Hela hans lif går ut på att göra godt.»?

»Jag skall nu gå och hälsa på hos honom.»

»Skall ni det?» sade mr. Omer. »Säg honom då, att jag mådde bra och bad om min hälsning. Minnie och Joram
ha gått på bal. De skulle känna sig lika stolta som jag öfver att få träffa er, om de vore hemma. Minnie vill nästan
aldrig vara med om nägra nöjen — ni förstår, 'för fars skull', som hon säger. Men i dag sade jag henne, att om
hon inte gick på balen, skulle jag gå och lägga mig klockan sex. Och följden blef», sade mr. Omer, som skrattade
åt sitt lyckade påhitt så att han själf och hela stolen runkade, »följden blef, att både hon och Joram gingo på
balen.»

Jag skakade hand med honom och sade god natt.

»Dröj en half minut, sir», sade mr. Omer. »Om ni går härifrån <utan att ha sett min lilla elefant, så går ni miste
om någonting riktigt märkvärdigt. Någonting roligare kan man inte se. Minnie!»

En klingande röst svarade någonstädes ofvanför trappan: »Jag kommer, morfar!» och en liten söt flicka med



långjt, lingult, lockigt hår kom snart inspringande i boden.

»Det här är min lilla elefant, sir», sade mr. Omer912

och smekte barnet. »Siamesisk ras. Nå, lilla elefant I»

Den lilla elefanten öppnade dörren till bodkammaren, och jagi såg nu, att denna på senare tider blifvit förvandlad
till sofrum åt mr. Omer, som det var svårt att förflytta uppför trappan. Och så satte hon pannan mot ryggstödet på
mr. Omers stol, så att lockarna föllo ned öfver hennes ansikte.

»När elefanten vill knuffa undan något, stöter han till det med pannan, som ni vet, sir», sade mr. Omer och
blinkade åt mig. »Se så, elefant! ett, tu, tre!»

Vid denna signal svängde elefanten, med en för ett så litet djur ovanlig skicklighet, om stolen, med mr. Omer
sittande i den, och rullade hastigt och lustigt in den i sängkammaren, utan att den rörde vid dörrposten. Mr. Omer
njöt obeskrifligt af detta konststycke och Vände sig om för att nicka åt mig så segerstolt, som om hans lifs alla
bemödanden gått ut därpå.

Efter en kort promenad i staden, begaf jag mig till Hams hus. Peggotty hade nu flyttat dit på allvar och hyrt ut sitt
eget till mr. Barkis' efterträdare i formansyrket, som betalat henne mycket bra för rättigheterna, kärran och
hästen. Jag tror nästan^ att samma tröga häst, som mr. Barkis kört, ännu fick göra tjänst för åkdonet.

Jag fann dem i det trefliga köket i sällskap med mrs. Gummidge, som mr. Peggotty själf hämtat från den gamla
båten. Jag tviflar på att någon annan kunnat förmå henne att lämna sin post. Det märktes, att han talat om
alltsammans för dem. Både Peggotty och mrs. Gummidge torkade ögonen med förklädena, och Ham hade nyss
gått ut för att »göra en lof på stranden». Han kom snart hem, glad att få träffa mig* och jag hoppas, att de alla
hade godt af att jag kommit. Vi talade med någonting ej olikt skämtsamhet om att mr. Peggotty skulle bli rik i
det nya landet och om de underverk, han skulle skildra i sina bref. Emilys namn nämndes icke, men mer än en
gång hän-syftade vi på henne. Ham var den som var lugnast af hela sällskapet.913

Men då Peggotty lyste mig upp till en liten kammare, där krokodilboken låg i beredskap för mig på bordet, sade
hon mig, att han var alldeles oförändrad. Hon trodde — och hon grät, då hon sade det — att hans hjärta var
krossadt, ehuru han var lika modig som mild och arbetade ihärdigare och bättre än någon annan båtbyggare på
något varf där i trakten. Det kunde hända ibland om aftnarna, att han började tala om deras forna lif i den gamla
båten, och då nämnde han någon gån g Emily från den tid, då hon var barn. Men han nämnde henne aldrig som
vuxen.

Jag trodde mig ha läst i hans ansikte, att han önskade tala med mig mellan fyra ögon. Jag beslöt därför att gå toch
möta honom följande afton, då han kom hem från sitt arbete. Sedan jag fattat detta beslut, somnade jag. Den
aftonen var den första sedan länge då ljuset togs från fönstret, mr. Peggotty hvilade i sin gamla hängmatta i den
gamla båten, och vinden susade med det gamla ljudet kring hans hufvud.

Hela nästa dag var han sysselsatt med att afyttra sin fiskarbåt och sin redskap, packa in och till London på
lastvagn afsända de tillhörigheter, som han trodde sig kunna få gagn af, och göra sig af med de öfriga eller skänka
dem till mrs. Gummidge. Hon stod honom bi hela dagen. Som jag hyste en vemodig önskan att få se den gamla
båten innan den blef stängd, stämde jag möte med dem där på kvällen. Jag hade emellertid ordnat det så att jag
dessförinnan skulle träffa Harii.

Det var inte svårt att komma i hans väg, då jag visste hvar han arbetade. Jag mötte honom på ett afsides liggande
ställe vid stranden, där han måste gå fram, och jag vände om för att han skulle få tillfälle att tala med mig, om
han verkligen önskade det. Jag hade icke misstagit mig på hans ansiktsuttryck. Vi hade inte gått länge
tillsammans, förrän han sade, utan att se på mig:

»Master Davy, har ni sett henne?»

58. — Dickens, David Copperfield.914



»Bara ett ögonblick, då hon var afsvimmad», svarade jag sakta.

Vi gingo ett stycke till, och så sade han:

»Master Davy, tror ni, att ni träffar henne?»

»Det skulle kanske vara alltför smärtsamt för henne», sade jag.

»Jag har tänkt på det», svarade han. »Det vore det nog, sir, det vore det nog.»

»Men, Ham», sade jag helt fogligt, »om det är någonting jag för er räkning kunde skrifva till henne, om jag inte
kommer i tillfälle att säga det, om det är någonting ni genom mig ville meddela henne, skulle jag anse det som ett
heligt uppdrag.»

»Det är jag »säker om. Jag tackar er, sir, det var mycket vänligt. Det är allt någonting jag gärna ville ha sagdt
eller skrifvet.»

»Hvad är det?»

Vi gingo åter ett stycke under tystnad, och så sade han:

»Det är inte, att jag förlåter henne. Det är inte så mycket det. Det är mer, att jag ber henne förlåta mig, att jag
påtrugat henne min kärlek. Ibland tänker jag, att om jag inte haft hennes löfte, att hon skulle gifta sig med mig, så
litade hon på mig så mycket som vän, att hon kanhända sagt mig hvad som stred inom henne, kanhända rådgjort
med mig, och jag kunde då ha räddat henne.»

Jag tryckte hans hand. »Är det allt?»

»Det är nog någonting annat också», svarade han, »om jag kan säga det, master Davy.»

Vi gingo längre tysta än förut, innan han åter talade. Han grät icke under de pauser jag ämnar beteckna med
tankstreck. Han bara samlade sig för att tala tydligare.

»Jag älskade henne — och jag älskar hennes minne — för innerligt — för att söka förmå henne att tro om mig,
att \jag är en lycklig människa. Lycklig kunde jag inte bli — annat än genom att glömma henne — och jag tror
knappt jag skulle stå ut med att någon sade henne, att jag gjort det. Men om ni,915

master Davy, som är så klok och så lärd, kunde tänka ut något sätt att få henne att tro, att jag inte lider? så
förskräckligt, fastän jag fortfarande älskar henne och sörjer henne; någonting som kunde få henne att tro, att jag
inte är trött på lifvet, fastän jag hoppas på en tid, då jag får se henne utan skuld, där de onda upphöra att skada
och de trötta få hvila — jag menar någonting som kunde lätta hennes sorg-tyngda sinne utan att leda henne till
den tron, att jag nånsin skulle gifta mig, eller att någon annan för mig nånsin skulle kunna bli hvad hon varit —
det skulle jag vilja be er säga henne — och säga, att jag ber för henne — som var mig så kär.»

Åter tryckte jag hans manliga hand och sade honom, att jag lofvade att utföra det där uppdraget, så godt jag
kunde.

»Jag tackar er, sir», svarade han. »Det var vänligt af er att gå och möta mig. Det var vänligt af er att följa med
honom hit. Master Davy, jag förstår mycket väl, att ehuru min faster skall resa till London innan de afsegla, och
de således träffas en gång till, är det inte troligt, att jag får återse honom. Jag är så godt som säker på den saken.
Vi tala inte om det, men så är det, och det är nog bäst. I sista minuten ni ser honom — den allra sista — vill ni
kanske hälsa och tacka honom från den fader- och moderlöse, som han varit mer än en far för?»

Äfven detta lofvade jag att samvetsgrant göra.

»Jag tackar er än en gång, sir», sade han och tryckte hjärtligt min hand. »Jag vet hvart ni ämnar er. God natt!»

Med en lätt handrörelse, som antydde, att han inte kunde förmå sig att gå in i den gamla båten, vek han af åt
annat håll. Då jag såg efter honom, där han gick fram öfver sandheden i månskenet, märkte jag, att han vände
ansiktet mot en silfver-skimrande ljusstrimma ute på hafvet och fortfor att betrakta den, tills han själf försvann



för min blick.

Dörren till båten stod öppen då jag närmade mig till den, och då jag steg* in, fann jag, att alla möb-9*6

lerna voro borttagna, utom en af de gamla kistorna, på hvilken mrs. Gummidge satt med en korg i knäet och såg
på mr. Peggotty. Han stödde armbågen mot den grofva spisen och tittade på några slocknande kol, som lågo på
gallret. Men då jag kom in, lyfte han hoppfullt hufvudet och talade riktigt gladt.

»Enligt löfte kommer ni, master Davy, och säger farväl till det gamla stället!» sade han och tog ljuset. »Här är
tomt och naket nu, inte sant?»

»Jo, nog har ni väl användt tiden», sade jag.

»Inte ha vi just varit lata, sir. Mrs. Gummidge har arbetat som en — ja, jag vet verkligen inte som hvad mrs.
Gummidge arbetat», sade mr. Peggotty och såg på henne ej vetande, hur han skulle kunna le nog gillande.

Mrs. Gummidge satt och lutade sig mot sin korg och sade ingenting.

»Det där är just den kistan, som ni och Em'ly brukade sitta på!» hviskade mr. Peggotty till mig. »Den skall jag
sist af allt föra härifrån. Och här, master Davy, är ert lilla sofrum. Nästan så dystert i afton som man kunde önska
det !»

Och sanningen var verkligen, att fastän det inte blåste starkt, hade vinden ett högtidligt ljud och smög sig| kring
den ;utrymda båten med en hviskande klagan, som var mycket sorglig. Allt var bortför dt, ända intill den lilla
spegeln med ramen af ostronskäl. Jag tänkte på när jag låg här, då den första stora förändringen försiggick
hemma. Jag tänkte på det blåögda barn, som då tjusat mig. Jag tänkte på Steer-forth, och en dåraktig, hemsk
föreställning kom öfver mig, att han fanns i närheten och att jag kunde möta honom vid hvilken krök som helst.

»Det dröjer nog länge», sade mr. Peggotty med låg röst, »innan båten får några nya inbyggare. Här nere anse de
den nu bringa olycka.»

»Tillhör den någon i grannskapet?» frågade jag.

»Den tillhör en masthuggare uppe i staden», sade mr. Peggotty. »Jag skall lämna honom nyckeln i kväll.»917

Vi tittade in i det andra lilla rummet och kommo sedan tillbaka till mrs. Gummidge, som satt kvar på kistan tills
mr. Peggotty ställde ljuset på spishyllan och bad henne stiga upp, så att han kunde bära ut kistan, innan han
släckte ljuset.

»Daniel», sade mrs. Gummidge, som helt plötsligt släppt korgen och hakat sig fast vid hans arm, »min kära
Daniel, det sista ord jag säger här i huset är, att jag ber att få följa med. Lämna mig inte kvar i England, Daniel!
O, gör det för all del inte!»

Mr. Peggotty blef så öfverraskad, att hans blick gick från mrs. Gummidge till mig och från ,mig till mrs.
Gummidge, alldeles som om han varit yrvaken.

»Gör inte det, käraste Daniel, gör inte det!» bad mrs. Gummidge så innerligt. »Tag mig med er, Daniel, låt mig få
följa med er och Em'ly! Jag vill bli er tjänarinna, er pålitliga, trogna tjänarinna. Om det finns slafvar i den trakten,
dit ni reser, blir jag gärna er slaf, men lämna mig inte kvar här, Daniel, så är ni riktigt, riktigt snäll.»

»Min goda själ», sade mr. Peggotty och skakade på hufvudet, »ni vet inte hur lång sjöresan är och hur mödosamt
lifvet är därute.»

»Jo, Daniel, det vet jag visst, åtminstone anar jag d;et», sade mrs. Gummidge. »Men det sista ord jag säger under
detta tak är, att jag går in i huset och lägger mig att dö., om ni inte tar mig med er. Jag kan gräfva, Daniel. Jag
kan arbeta. Jag kan lefva ett kargt lif. Jag kan vara vänlig och tålig nu — mer än ni tror, Daniel, om ni bara vill
sätta mig på prof. Underhållet skulle jag aldrig röra, nej inte om jag höll på att dö af brist, Daniel Peggotty, men
jag skall följa er och Em'ly till världens ände, om ni bara vill-tillåta det! Jag vet hur det är, jag vet att ni tror, att
jag är ensam och öfvergifven, men, käraste Daniel, det skall ni aldrig få höra mer! Jag har väl inte suttit här så



länge och vaktat och tänkt på era pröfningar, utan att det gjort mig något godt. Master Davy, lägg ett godt ord för
mig! Jag känner hans sätt och Em'lys med, och jag känner deras sorger, och9i8

ibland ban jag nog vara dem till tröst, alltid kan jag arbeta för dem. Daniel, kära Daniel, låt mig få följa med!»

Och mrs. Gummidge tog hans hand och kysste den med okonstlad rörelse och öm tillgifvenhet i ett anfall af en
innerlig tacksamhet, som han väl förtjänade.

Vi buro ut kistan, släckte ljuset, stängda dörren i dubbellås och lämnade den gamla båten, som låg som en mörk
punkt i den molnhölj da natten. Då vi dagen därefter tagit plats utanpå diligensen och återvände till London, satt
mrs. Gummidge med sin kiorg på baksätet, och mrs. Gummidge var lycklig.

KAP. LII.

Jag är närvarande vid en explosion.

Tjugufyra timmar före den af mr. Micawber så hemlighetsfullt utsatta tiden rådplägade min tant och jag om huru
vi skulle gå till väga, ty min tant var ytterst obenägen att lämna Dora. Hur lätt bar jag inte nu Dora utför och
uppför trappan!

Vi hade nästan kommit öfverens om att, fastän mr. Micawber bestämdt uttalat sin önskan att min tant skulle
infinna sig, dock ordna det så att hon stannade hemma och representerades af mr. Dick, ja, vi voro beslutna att
tillgripa denna utväg, då Dora kbm oss att ändra vår plan genom att förklara, att hipn aldrig skulle förlåta sig och
aldrig förlåta sin stygga gosse, om min tant under någon förevändning stannade hemma.

»Jag säger då inte ett ord till er», sade Dora och skakade sina lockar åt min tant. »Jag skall bli riktigt obehaglig
och säga åt Jip att skälla på er hela 9i8

ibland ban jag nog vara dem till tröst, alltid kan jag arbeta för dem. Daniel, kära Daniel, låt mig få följa med!»
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uppför trappan!

Vi hade nästan kommit öfverens om att, fastän mr. Micawber bestämdt uttalat sin önskan att min tant skulle
infinna sig, dock ordna det så att hon stannade hemma och representerades af mr. Dick, ja, vi voro beslutna att
tillgripa denna utväg, då Dora kbm oss att ändra vår plan genom att förklara, att hipn aldrig skulle förlåta sig och
aldrig förlåta sin stygga gosse, om min tant under någon förevändning stannade hemma.
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och säga åt Jip att skälla på er hela919

dagen. Jag skall säga, att ni är en gammal stygg gumma, om ni inte far med.»

»Se så, Blomma Lilla», sade min tant. »Du vet, att du inte kan reda dig utan mig.»

»Jo, det kan jag», sade Dora. »Jag har inte det minsta gagn af er. Ni springer aldrig upp och ner i trapporna för
min räkning, så lång dagen är. Ni sitter aldrig och berättar historier för mig om Doady, när han kom med utslitna
skor, höljd af damm — o, hvad det var synd om den lilla stackarn! Ni gör aldrig det minsta för att roa mig, gör ni



det, ni kära tant ?» Dora skyndade sig att kyssa henne och tillade: »Jo, det gör ni visst! Jag skämtar bara!» för att
inte min tant skulle tro, att hon verkligen menade det.

»Men tant», sade Dora i smeksam ton, »hör nu på. Ni måste fara. Jag släpper er inte, förrän ni gör som jag vill,
och jag skall plåga min stygga gosse alldeles förskräckligt, om han inte öfvertalar er att följa med. Jag skall bli
alldeles odräglig och Jip med. Om ni inte far, så kommer ni att ångra er både länge och väl, för att ni inte varit
snäll. För öfrigt», sade Dora i det hon strök tillbaka håret och undrande betraktade min tant och mig, »hvarför
skulle ni inte fara båda två? Så sjuk är jagi väl inte heller — är jag det?»

»Hvilken fråga!» utbrast min tant.

Hvilket infall!» sade jag.

»Ja, jag vet nog, att jag är en liten enfaldig varelse», sade Dora och lät långsamt blicken gå från den ena till den
andra, och så räckte hon fram sin täcka mun för att kyssa oss, där hon låg på soffan. »Nå, så far då båda två,
annars tror jag er inte, och då gråter jag.»

Jag såg på min tant, att hon nu började gifva med sig, och Dora ljusnade, ty äfven hon märkte det.

»När ni komma tillbaka, ha ni nog så mycket att berätta, att det dröjer minst en vecka innan jag kan begripa det!»
sade Dora. »Åtminstone vet jag, att om det gäller affärer, dröjer det länge innan jag förstår det, och säkert hänger
det på något sätt ihop920

med affärer. Är det till på köpet någiot som skäll adderas, vet jagi inte när jag klan komma på det klara med det,
och min stygga gosse kommer då hela tiden att se så olycklig ,ut. Se så, nu fara ni väl båda, inte sant ? Ni bli ju
bara borta öfver en natt, och då tar Jip vård om mig. Doady bär mig uppför trappan, innan ni resa, och jag
kommer inte ner igen, förrän ni äro tillbaka. Och så ska ni ta med er ett bref till Agnes, som bara innehåller
bannor för att hon aldrig kommer och hälsar på oss.»

Utan vidare öfverläggning blef det nu beramadt, att vi skulle resa, och vi kommo öfverens om att Dora var en
liten bedragers ka, som låtsade att vara litet illamående för att hon tyckte om att bli smekt och omhuldad. Hon var
högst belåten och mycktet munter, och vi fyra, det vill säga min tant, mr. Dick, Traddles och jag begåfvo oss den
aftonen till Canterbury med Do ver diligens en.

På hotellet, där mr. Micawber anmodat oss att invänta honom, och där vi ej utan besvär lyckades komma in midt
i natten, låg ett bref mig till mötes, som meddelade mig, att han skulle infinna sig följande morgon på slaget half
tio. Sedan begåfvo vi oss huttrande i den sena timmen till våra respektiva bäddar, genom åtskilliga täppta
korridorer, som luktade som om de i åratal varit impregnerade med en lösning af buljong och stall.

Tidigt på morgonen var jag ute och flanerade på de kära, lugna gatorna och njöt af att vandra i skuggan af
vördnadsbjudande porthvalf och kyrkor. Kajorna kretsade kring domkyrkotornen, och själfva tornen, som reste
sig öfver ett vidsträckt område af bördiga åkrar och friska vattendrag, skuro den klara morgonluften som om
någonting sådant som förändring icke funnits på jorden. Och dock — då klockorna började ringa, hade de att
berätta om sorgliga förändringar i allt; de berättade om sin egen ålder och om min vackra Doras ungdom och om
de många, som aldrig blifvit gamla och som lefvat, älskat och dött, under det att klockornas klang tonat
genom921

Svarta prinsens rostiga harnesk inne i kyrkan — stoftkorn i tidens rymd, som försvunnit i luften likt ringlar på
vattenytan.

Jag betraktade det gamla huset från gathörnet, men gick inte närmare af fruktan att bli sedd och ofrivilligt skada
det syfte, jag kommit dit för att befrämja. Morgonsolens strålar föllo snedt på gaflarna och de blyinfattade
fönstren, tecknande dem med guld, och något af den forna friden smög sig in i mitt hjärta.

Jag vandrade utåt landet på en timme eller två ocli återvände genom hufvudgatan, som under tiden helt skakat af
sig nattsömnen. Bland dem som voro i verksamhet i bodarna upptäckte jag min gamle fiende slaktaren, som nu



avancerat till kragstöflar och ett eget litet barn och hade egen affär. Han sysselsatte sig med barnet, och tycktes
numera vara en välvillig medlem af samhället.

Alla kände vi oss oroliga och otåliga då vi slogo oss ned vid frukostbordet. Då klockan närmade sig halftiotiden
tilltog vår ängsliga väntan på mr. Micawber. Till sist låtsade vi ej längre sysselsätta oss med måltiden, som för
alla, med undantag af mr. Dick, varit en ren formalitet, utan min tant gick fram och tillbaka i rummet, Traddles
satt i soffan och låtsade läsa tidningen med ögonen i taket, och jag stod och tittade ut genom fönstret för att
förkunna då mr. Micawber nalkades. Länge behöfde jag inte spana efter honom, ty vid halftimmens första slag
visade han sig på gatan.

»Här ha vi honom», sade jag, »och inte i sin juridiska dräkt!»

Min tant knöt sina hattband — hon hade kommit ned i hatt — och satte på sig schalen, som om hon varit färdig
för allt som var beslutsamt och oeftergifligt. Traddles knäppte sin röck med tvärsäker min. Mr. Dick, något oroad
af dessa hotfulla förberedelser, men anseende det af vikt att härma dem, fattade hatten med båda händerna och
tryckte ned den till öronen, så hårdt lian möjligtvis kunde, för att i nästa922

ögonblick ta den af sig igen och hälsa pä mr. Micawber.

»Mina herrar, madame», sade mr. Micawber, »jag ölnskar er en god morgon. Min bäste sir» — till mr. Dick, som
häftigt skakade hans hand — »ni är obeskrifligt god!»

»Har ni ätit frukost?» sade mr. Dick. »Tag en kotlett!»

»Inte för allt i världen, min bästa sir!» utbrast mr. Micawber och hejdade honom på väg till klock-strängen,
»Aptiten och jag, mr. Dixon, ha länge varit främmande för hvarandra.»

Mr. Dixon var så förtjust öfver sitt nya namn och tycktes anse det så artigt af mr. Micawber att tilldela honom
det, att han återigen skakade hand med honom och skrattade litet barnsligt.

»Dick», sade min tant, »gif akt!»

Mr. Dick lade band på sig och rodnade.

»Nu», sade min tant till mr. Micawber, i det hon drog på sig handskarna, »äro vi färdiga för berget Vesuvius eller
hvad som helst, när ni behagar.»

»Madame», svarade mr. Micawber, »jag hoppas, att ni snart skall få bevittna ett utbrott. Mr. Traddles, jag tror ni
gifvit mig tillåtelse att här nämna, att vi meddelat oss med hvarandra.»

»Det är obestridligen förhållandet, Copperfield», sade Traddles, som jag tillsände en förvånad blick. »Mr.
Micawber har rådfrågat mig med afseende på hvad han har för händer, och jag har rådt honom efter bästa
förmåga.»

»Så vida jag inte bedrar mig, mr. Traddles», fortsatte mr. Micawber, »så är det, som jag har i sinnet, ett
afslöjande af ganska viktig natur.»

»Högst viktig», sade Traddles.

»Kanhända skolen I under sådana förhållanden, madame och mina herrar», sade mr. Micawber, »göra mig den
tjänsten att för stunden underställa er ledningen af en person, som, ehuru ovärdig att betraktas annorlunda än som
en skeppsbruten på människonaturens strand, likväl är en medmänniska, ehuru för-923

lustig sin ursprungliga gestalt, dels till följd af egna förvillelser, dels på grund af den hopade tyngden af en kedja
af omständigheter ?»

»Vi lita fullkomligt på er, mr. Micawber», sade jag, »och göra hvad ni finner för godt.»

»Mr. Copperfield», genmälde mr. Micawber, »ert förtroende är i närvarande stund icke illa placeradt. Jag skulle
vilja anhålla om ett försprång på jämnt fem minuter och ber sedan att få taga emot härvarande sällskap, som bör



fråga efter miss Wickfield, på Wickfield & Heeps Kontor, där jag har anställning.»

Min tant och jag sågo på Traddles, som nickade bifall.

»För det närvarande», anmärkte mr. Micawber, »har jag ingenting mer att säga.»

Och därmed inneslöt han oss alla till min stora förvåning i en gemensam bugning och försvann, stel och
främmande i sättet och ofantligt blek.

Traddles bara log och skakade på hufvudet — på hvilket håret som vanligt stod i vädret — då jag såg på honom
för att få förklaring. Som en sista resurs tog jag då upp klockan och började af räkningen af de fem minuterna.
Min tant, med sin klocka i handen, gjorde detsamma. När tiden lupit ut, bjöd Traddles henne armen, och alla
följdes vi åt till det gamla huset utan att säga ett ord på vägen.

Vi funno mr. Micawber vid sin pulpet i det till kbntor använda lilla tomrummet på nedre botten, där han var
sysselsatt — eller låtsade vara det — med att flitigt skrifva. Den stora kontorslinjalen hade han instucken i
västen, men den doldes icke bättre än att en fot eller mera af detta verktyg stack fram ur bröstet, som något slags
nyuppfunnet krås.

Då det föreföll som om man väntat att jag skulle tala, sade jag högt:

»Hur står det till med er, mr. Micawber?»

»Mr. Copperfield», sade mr. Micawber mycket allvarsamt, »jag hoppas ni mår väl.»

»Är miss Wickfield hemma?» sade jag.

»Mr. Wickfield ligger till sängs, sir, i reumatisk924

feber», svarade han, »men jag är öfvertygad om att miss Wickfield med glädje tar emot så gamla vänner. Vill ni
stiga in, sir ?»

Han gick före oss in i matsalen — det första rum jag varit i där i huset — slog upp dörren till mr. wickfields
forna kontorsrum och sade med ljud-lig stämma :

»Miss Trotwood, mr. David Copperfield, mr. Thomas Traddles och mr. Dixon!»

Jag hade icke återsett Uriah Heep sedan jag gaf honom örfilen. Vårt besök förvånade honom påtagligen, så
mycket mer som det förvånade oss själfva. Han rynkade icke ögonbrynen, ty han hade just inga att rynka, men
han rynkade pannan till den grad, att de små ögonen nästan gingo ihop, under det att han hastigt förde sin
vederstyggliga hand till hakan, därmed förrådande en viss oro eller öfverraskning. Detta var endast i detsamma
vi skulle stiga in i rummet, då jag uppfångade en skymt af honom öfver min tants axel. I nästa ögonblick var han
så inställsam och ödmjuk som någonsin.

»Nej, hvad ser jag!» sade han. »Det var verkligen ett oväntadt nöje. Att på en gång, om jag så får uttrycka mig,
se alla vännerna från St. Pauls-trakten samlade här var en alldeles oförutsedd fest. Mr. Copperfield, jag hoppas ni
mår väl och att ni — om jagi i min ringhet får uttrycka mig så --- är vänligt stämd mot dem som alltid, äfven i
motsatt fall, äro era vänner. Mrs. Copperfield är väl bättre nu, vill jag hoppas. Jag kan försäkra er, att vi känt oss
riktigt oroliga till följd af de underrättelser vi på senare tiden fått om hennes tillstånd.»

Jag skämdes för att låta honom taga mig i handen, men jag måste ju underkasta mig det.

»Det har blifvit mycket förändradt här på kontoret, miss Trotwoodj, sedan jag var en ringa bokhållare, som höll
er häst, inte sant?» sade Uriah med det !vidrigaste leende. »Men jag är inte förändrad, miss Trotwood.»

»Uppriktigt sagdt», svarade min tant, »tycker jag,925

att er mannaålder hållit hvad er ungdom lofvade, om det roar er att höra det.»

»Tack, miss Trotwood», sade Uriah och vred sig på ett obehagligt sätt, »tack för er goda tanke om mig!
Micawber, säg till dem att underrätta miss Agnes — och mor. Mor blir väl alldeles tagen, då hon får se det ärade



sällskapet!» sade Uriah och ställde fram stolar.

»Ni har inte brådtom, mr. Heep ?» sade Traddles, hvars öga tillfälligtvis träffats af det listiga röda ögat, då detta
på samma gång granskade och undvek oss.

»Nej, mr. Traddles», svarade Uriah och återtog sin plats på kontorsstolen samt började krama sina knotiga
händer mot hvarandra mellan de knotiga knäna. »Inte så brådtom som jag kunde önska. Men jurister, hajar och
blodiglar bli inte nöjda så lätt,, det vet ni. Visst ha Micawber och ja g fullt upp att göra till följd af att mr.
Wickfield är så godt som oförmögen till att göra någonting, sir. Men det ßr både ett nöje och en plikt att arbeta
för honom, det är då säkert. Ni, mr. Traddles, har visst inte varit närmare bekant med mr. Wickfield? Jag tror
inte, att jag själf haft nöjet att se er mer än en gång.»

»Nej, jag har inte varit närmare bekant med mr. Wickfield», svarade Traddles, »ty i så fall hade jag nog för länge
sedan gjort min uppvaktning hos er, mr. Heep.»

Det låg någonting i själfva tonen, som kom Uriah att med ett mörkt och misstänksamt uttryck än en gång
betrakta den sista talaren. Men då han såg Traddles med hans godlynta ansikte, enkla väsen och upprättstående
hår, ändrades uttrycket, och med en krängning på hela kroppen, synnerligast halsen, svarade han:

»Det var ledsamt det, mr. Traddles. Ni skulle ha beundrat honom lika mycket som vi andra göra. Hans små fel
och brister skulle endast gjort honom kärare för er. Men om ni vill höra min kompanjon prisas på ett vältaligt
sätt, så vänd er till Copperfield. Familjen926

är ett ämne han med förkärlek afhandlar, om ni inte hört honom förr.»

Jag hindrades från att afvisa artigheten — om jag ens i annat fall gjort det — genom att Agnes nu kom in genom
dörren, som öppnats för henne af mr. Micawber. Jag tyckte, att hon var mindre lugn och behärskad än vanligt,
och det märktes, att hon lidit af oro och trötthet. Men detta förlänade endast en mildare glans åt hennes hjärtlighet
och hennes stilla skönhet.

Jag såg, att Uriah gaf akt på henne, då hon hälsade på oss, och han kom mig att tänka på ett fult och elakt troil,
som lurar på en god ande. Under tiden växlades något obetydligt tecken mellan mr. Micawber och Traddles, och
Traddles lämnade rummet, utan att någon annan än jag märkte det.

»Ni behöfver inte stanna här, Micawber», sade Uriah.

Mr. Micawber, med handen på linjalen vid sitt bröst, stod kapp rak framför dörren och såg omisskänneligt en af
sina medmänniskor i ansiktet, och den medmänniskan var hans principal.

»Hvad väntar ni på?» sade Uriah. »Micawber, hörde ni inte, att ni inte behöfver stanna här?»

»Jo», svarade den orörlige mr. Micawber.

»Hvarför stannar ni då ?» sade Uriah.

»Därför, k|ort sagdt, att det faller mig in», svarade mr. Micawber med ett af sina vanliga utbrott.

Uriahs kinder förlorade sin färg, och en osund blekhet, svagt anlupen af den ursprungliga rödheten, bredde sig|
öfver dem. Han såg uppmärksamt på mr. Micawber, och hvarje drag i hela hans ansikte pulserade kort och
häftigt.

»Ni äjr en .utsväfvande sälle, det vet hela världen», sade han med ett försök att le, »och jag är rädd ni tvingar mig
till att snart afskeda er. Gå nu. Jag skall tala med er sedan.»

»Om det finns en skurk på denna jord», sade mr. .Micawber i ett nytt utbrott af vild häftighet, »som jag927

redan talat för mycket med, så är den skurkens namn — Heep!»

Uriah ryggade tillbaka som om han blifvit slägten eller stungen. Seende sig långsamt omkring på oss med det
mörkaste, elakaste uttryck hans ansikte var mäktigt, sade han med sänkt röst:



»Åhå! Det här är en komplott! Ni ha stämt möte här I Ni spelar under täcke med min bokhållare, Copperfield?
Men akta er! Det har kan ni inte göra något nummer af. Vi förstå hvarandra, ni och jag. Mellan oss råder ingen
kärlek. Ni har aldrig varit annat än en sprätt, som pöste och högmodades från första stund ni kom hit, och nu
afundas ni väl mig min upphöjelse? Försök inga intriger, för då kommer jag med motintriger! Gå er väg,
Micawber. Jag skall sedan tala med er!»

»Mr. Micawber», sade jag. »Den där karlen har undergått en förändring, inte bara så till vida att han i ett
afseende talar sanning utan äfven på annat sätt, och detta öfvertygar mig om, att han är drifven till det yttersta.
Handla med honom efter förtjänst !»

»Ni är just ett skönt sällskap!» sade Uriah med samma låga röst, under det att han med sin långa, magra hand
torkade den klibbiga svetten från sin panna. »Ni går och mutar min bokhållare, som hör till samhällets afskurn —
alldeles som ni själf gjorde, Copperfield, innan någon förbarmade sig öfver er — ni mutar honom till att svärta
mig med sina lögner. Miss Trotwood, det är bäst ni gör slut på det här, annars gör jag slut på er man på ett sätt,
som inte blir angenämt för er. Det är inte för intet jag genjom firmans handlingar fått reda på er historia, gamla
dam! Miss Wickfield, om ni har någon tillgifvenhet för er far, så anslut er inte till den här ligan. Gör ni det, så
störtar jag honom. Märk väl, några af er har jag redan ,under harfven, och tänk er för, innan jag låter den gå fram
öfver er. Tänk er för, Micawber, om ni inte vill bli krossad. Jag råder er att gå ner och låta mig tala med er sedan,
innan det blir928

för sent för er, gamla stolle/att draga er tillbaka. Hvar är mor ?» utbrast han plötsligt, ty, han hade visst nu märkt,
att Traddles försvunnit, och ryckte häftigt i klocksträngen. »Vackert beteende det här i ens eget hus!»

»Mrs. Heep är här, sir», sade Traddles, som i detsamma kom tillbaka med den värdiga modern till en värdig! son.
»Jag har tagit mig friheten att själf presentera mig för henne.»

»Hvad är ni för en, som går och presenterar er?» sade Uriah. »Hvad har ni här att göra?»

»Jag är mr. Wickfields ombud och vän, sir», sade Traddles på ett lugnt och affärsmässigt sätt. »Och jag har
fullmakt på fickan att i alla afseenden handla å hans vägnar.»

»Den gamla åsnan har supit så att han blifvit barn på nytt», sade Uriah och blef än fulare i synen, »och
fullmakten har af vunnits honom med svek.»

»Nog är det någonting, som af vunnits honom med svek, det vet jag», sade Traddles helt lugnt, »och det vet
också ni, mr. Heep. Den frågan hänskjuta vi med er tillåtelse till mr. Micawber.»

»Ury —» började mrs. Heep med en ängslig åtbörd.

»Tig ni, mor», svarade han, »ju mindre som sägs, desto bättre är det.»

»Men, min Ury —!»

»Kan ni inte tiga, mor, och öfverlämna saken till mig.»

Ehuru jag länge vetat, att hans ödmjukhet var falsk och alla hans försäkringar tomma och ihåliga, hade jag inte
gjort mig någon riktig föreställning om vidden af hans skrymteri förrän jag fick se honom utan mask. Det
plötsliga sätt hvarpå han afkastat den, då han märkte, att den var gagnlös; den illfundig-het, den oförskämdhet
och det hat han uppenbarade; det hånleende, som än i denna stund vittnade om fröjd öfver det onda han
åstadkommit, fastän han samtidigt var förtviflad och icke såg någon möjlighet att undkomma oss — allt detta var
visserligen i stycke929

med min forna erfarenhet af honom, men fastän jag känt honom så länge och afskydde honom så grundligt,
öfverraskade det mig likväl.

Jag säger ingenting om den blick han gaf mig, då han betraktade oss alla i tur och ordning. Jag hade alltid vetat,
att han hatade mig, och jag mindes märkena af min hand på hans kind. Men då hans ögon fästes på Agnes och
jag såg med hvilket raseri han kände, att hans makt öfver henne gled ifrån honom, då jag såg hur hans



missräkning kom honom att i sitt ansiktsuttryck blotta de afskyvärda, nu gäckade passioner, som förmått honom
att eftersträfva en varelse, hvars dygder han ej förmådde uppskatta, plågades jag af den blotta tanken att hon en
enda timme lefvat under samma tak som denne man.

Sedan han en stund gnidit nedre delen af sitt ansikte och öfver sina knotiga fingrar sett på oss med sina elaka
ögon, ställde han åter ett halft klagande, halft förolämpande tal till mig.

»Och ni, Copperfield, ni anser det berättigadt, ni som skryter med att vara så hederlig och förträfflig, att smyga er
omkring mitt hem och lyssna vid dörrarna tillsammans med min bokhållare? Vore det jag som gjort det, skulle
det inte förvåna mig, ty jag har inga anspråk på att vara gentleman, — fastän jag aldrig varit gatpojke som ni lär
ha varit, om man får tro mr. Micawber. Och ni är inte rädd för att göra det heller ? Ni tyckes aldrig ha tänkt på,
hvad jag kan göra er tillbaka eller på att ni kan råka illa ut för era komplotter och intriger ? Nå väl! Vi få se hur
det går. Ni,, mr. Chose, ni skulle ju hänskjuta någonting ti) I Micawber. Där står han. Hvarför säger ni inte åt
honom att tala ? Han kan sin läxa utantill, det ser jag.»

Då han såg, att hvad han sade inte gjorde någon verkan på mig eller de andra, satte han sig på bordskanten med
händerna i fickorna och den ena plattfoten snurrad om den andra, buttert af vaktande hvad komma skulle.

Mr. Micawber, hva,rs Häftighet jag hittills med 59. — Dickens, David Copperfield.132

största möda lyckats återhålla och som gång på gån g fallit in med första stafvelsen af ordet rackarel utan att tala
ut hela ordet, störtade nu fram, drog linjalen från bröstet — påtagligen för att ha något att försvara sig med —
och tog upp ur fickan ett dokument, skrifvet på konceptpapper och hoplagdt i form af ett s|tort bref. Efter att med
sin vanliga elegans ha öppnat detta konvolut och tagit en öfverblick öfver innehållet, som om han hyst en
konstnärlig beundran för stilen i kompositionen, började han läsa: »'Min bästa miss Trotwood! Mina herrar' —»
»Bevars för den karlen!» utbrast min tant med låg röst. »Han skulle skrifva bref i ristal, om det också vore
belagdt med dödsstraff!»

Mr. Micawber, som ej hörde hvad hon sade, fortfor: »'Då jag nu träder fram för er i afsikt att angifva den efter all
anledning mest förhärdade skurk som någonsin funnits till,'» — utan att taga ögonen från brefvet pekade han han
med linjalen som med ett brinnande svärd på Uriah Heep — »'begär jag intet undseende för egen del. Från
vaggan ett offer för pekuniära förpliktelser, som jag icke kunnat infria, har jag alltid varit'en lekboll för
neddragande omständigheter. Vanära, brist, förtviflan och galenskap ha tillsammans eller hvar för sig uppvaktat
mig på min lefnadsbana.'»

Den njutning, hvarmed mr. Micawber beskref sig som ett offer för dessa förskräckliga olyckor, kunde endast
jämföras med det eftertryck, hvarmed han läste brefvet och den hyllning han ägnade det genom en rullning på
hufvud|et då han tyckte sig ha funnit ett särdeles träffande luttryck.

»'Vanära, brist, förtviflan och galenskap i förening påverkade mig, då jag tog anställning på kontoret — eller för
att låna ett uttryck från våra galliska grannar — byrån hos den firma som går under benämningen Wickfield & H
e e p, men som styres af Heep ensam. Heep, och Heep allenast, är drifkraften i det maskineriet. H e e p, och Heep
allenast, är förfalskaren och bedragaren.'»931

Uriah, som vid de orden blef mera blå än hvit i ansiktet, rusade fram för att taga papperet och rifva det i stycken.
Mr. Micawber träffade, genom ett underverk af skicklighet eller tur, de framsträckta knogarna med linjalen och
högra handen föll maktlös ner. Handleden vek sig, som om den varit bruten. Slaget lät som om det träffat trä.

»At fanders med er!» sade Uriah och vred sig nu af smärta på ett nytt sätt. »Jag skall allt ge er så godt igen.»

//Våga att komma mig nära en gång till — ni Heep — ni hög af vanära», skrek mr. Micawber* och jag sk|all
krossa ert hufvud, om det är beskaffadt; som andra människors. Kom an, kom an!»

Jag tror aldrig jag sett något löjligare — och jag var känslig för det till och med då — än mr. Micawber, som
gjorde parader med linjalen och skrek: »Kom an !» under det att Traddles och jag sköto honom tillbaka till ett
hörn af rummet, från hvilket han kom fram igen, så fort vi släppte honom.



Sedan hans fiende en stund sysslat med den sårade handen och småmumlat för sig själf, tog han långsamt af sig
halsduken och förband den; därefter omslöt han den med den andra handen, under det att han satt på sitt bord och
såg ned med butter min.

Sedan mr. Micawber något svalkat sig, fortsatte han läsningen af brefvet:

»'Det pekuniära honorar, med hänsyn till hvilket jajg trädde i tjänst hos — Heep',» — alltid gjorde han en paus
innan han uttalade namnet, som sedan kom med en förvånande kraft — »'var icke bestämdt, med undantag af en
småsak om tjugutvå shilling och sex pence i veckan. Det öfriga skulle bli beroende af värdet af mina
bemödanden i yrket, med andra och mera uttrycksfulla ord, af min naturs låghet, mina bevekèlsegmnders
snikenhet, min familjs fattigdom och den moraliska eller rättare sagt omoraliska öfverensstämmelsen mellan mig
och — Heep. Behöfver jag säga, att jag snart såg mig nödsakad att begära af — Heep — vissa pekuniära
förskött932

till underhåll af mrs. Micawber och vår olyckliga men tilltagande familj! Behöfver jag säga, att denna
nödvändighet förutsetts af — Heep? Att dessa förskott utbetalades mot reverser eller andra förbindelser, erkända
af detta lands juridiska institutioner? Och att jag således blef snärjd i de garn han spunnit med tanke på mig?'»

Mr. Micawbers njutning af den brefskrifvartalang, som röjdes i skildringen af detta olyckliga sakförhållande,
föreföll verkligen nog stor att kunna uppväga all den smärta och ångest verkligheten förorsakat honom. Han
läiste vidare:

»'Då var det som — Heep — började hedra mig med så pass mycket af sitt förtroende som var nödvändigt för
utförandet af hans infernaliska plan. Det var då jag började att, som Shakespeare uttrycker sig, tynaj, tvina och
täras bort. Jag fann, att mina tjänster ständigt påkallades i förfalskningsaffärer och till att föra bakom ljuset en
individ, som jag vill beteckiia som mr. W. Jag fann, att mr. W. ständigt blef bedragen, hållen i okunnighet och
missledd på alla möjliga sätt, fastän under bela tiden den skurken — Heep — föregaf en gränslös tacksamhet och
en gränslös vänskap för denna mycket illa behandlade herre. Detta var illa nog, men — som den filosofiske
dansken anmärker med den allmängiltighet, som utmärker det skinande ljuset under drottning Elisabeths tid —
värre än står åter!'»

Mr. Micawber var så frapperad af det lyckade i att afrunda meningen med ett citat, att han roade både sig och oss
med att läsa om det två gånger, tmder förevändning att ej riktigt veta, hvar han slutat.

»'Det är inte min afsikt'», fortsatte han, »'att i detta bref införa en detaljerad förteckning — som dock finnes på
annat ställe — öfver de skilda oegent-ligheter af underordnad natur, till förfång för den af mig som mr. W.
betecknade individen, hvilken jag genom min tystnad biträdt. Mitt syfte, då striden inom milg mellan lön och
ingen lön, bröd och intet^933

bröd, tillvaro och icke tillvaro upphörde, var att draga fördel af de tillfällen som erbjödo sig för att upptäcka och
afslöja de större underslef, som till denne herres stora oförrätt och skada blifvit begångna af — Heep. Sporrad af
den tysta manaren inom mig och af den icke mindre rörande och bevekande manar-innan utom mig — som jag
helt enkelt vill beteckna som miss W. — började jag nu en med ganska mycken möda förenad hemlig forskning,
som enligt min bästa vetskap, kännedom och öfvertygelse sträcker sig öfver en period af ett kalenderår eller tolf
månader.'» Denna passage läste han som om det varit fråga om ett parlamentsbeslut, och han tycktes hämta ett
slags majestätisk vederkvickelse af ordens klang.

»'Mina anklagelser mot — Heep?», läste han Vidare med en blick på mannen, i det han lade linjalen i bekvämt
lägje under vänstra armen, för händelse af behof, »'äro de följande/»

Alla höllo vi andan, tror jag. Säkert är, att Heep gjorde det.

»Tör det första'», sade mr. Micawber. »'Sedan mr. W—s själsförmögenheter och affärsminne till följd af orsaker,
som det hvarken är nödvändigt eller lämpligt att jag inlåter mig på, blifvit försvagade och förvirrade, sökte —
Heep — afsiktligt att tilltrassla och inveckla affärerna. När mr. W. var minst ägnad att sysselsätta sig med affärer



var — Heep — alltid till hands för att tvinga honom till det. Under sådana omständigheter förmådde han mr. W.
att underskrifva handlingar af vikt, föregifvande att de voro andra handlingar utan vikt. Han öfvertalade mr. W.
att ge honom fullmakt att lyfta vissa åt mr. W. anförtrodda medel, uppgående till en summa af tolf tusen sex
hundra fjorton pund, två shilling och nio pence och att anslå dem till godtgörelse af affärsskulder och
kassabrister, som antingen blifvit likviderade eller aldrig funnits till. Detta tillvägagångssätt gaf han alltigenom
sken af att ha framgått af mr. W—s eget oärliga uppsåt och att ha verkställts genom mr. W—s^934

eget oärliga åtgörande, och alltsedan har han begagnat sig af det för att plåga och tvinga honom.;/»

»Ni skall bevisa detta, ni, Copperfield!» sade Uriah och skakade hotfullt på hufvudet. »Allt i sinom tid I»

»Fråga — Heep —- mr. Traddles, hvem som flyttade ,in i huset efter honom», sade mr. Micawber och afbröt
läkningen af brefvet. »Vill ni göra det?»

»Det gjorde den narren själf — och han bor där än», sade Uriah med förakt.

»Fråga — Heep — om han förde någon anteckningsbok i det huset», sade mr. Micawber, »fråga honom det.»

Jag såg, att Uriahs fuktiga hand ofrivilligt upphörde att gnida hakan.

»Eller fråga honom», sade mr. Micawber, »om han brände upp någjon sådan därstädes. Svarar han ja, så fråga
honom efter askan; bed honom vända sig till Wilkins Micawber, och han skall få höra något, söm inte alls är till
hans fördel.»

Den segierstolta åtbörd, hvarmed mr. Micawber beledsagade dessa ord, hade en förunderlig verkan på Uriahs
mor, som mycket uppskakad utbrast:

»Ury, Ury, var ödmjuk och gjör upp saken, min gosse!»

»Mor», svarade han, »kan ni då inte tiga? Ni är uppskrämd och vet inte hvad ni säger eller menar. Ödmjuk!»
upprepade han och såg med ett spotskt leende på mig. »Jag har förödmjukat några af dem ganska länge nu, hur
ödmjuk jag än varit.»

Sedan mr. Micawber mycket prudentligt makat hakan till rätta i halsduken, fortsatte han läsningen af sitt
dokument:

»Tör det andra. Heep har vid åtskilliga tillfällen enligt min vetskap, kännedom! och öfvertygelse —»

»Det där betyder ingenting», mumlade Heep. »Mor, var ni tyst.»

»Vi skall väl försöka att snart komma med något,935

som betyder någonting och som afgör er sak, sir», svarade mr. Micawber.

»Tör det andra. Heep har vid åtskilliga tillfällen enligt min vetskap, kännedom och öfvertygelse, systematiskt
förfalskat mr. W—s namnteckning i åtskilliga poster, böcker och dokument, och han har särskildt gjort detta i ett
fall, som af mig kan bevisas. Därvidlag förhåller det sig på sätt som följer, nämligen —'»

Åter njöt mr. Micawber af detta sätt att stapla ord på ord, hvilket, ehuru löjligt hos honom, han dock icke var
ensam om. Under loppet af mitt lif har jag iakttagit det hos många. Det förefaller mig ganska allmänt. Vid edgång
inför domstol tyckas till exempel vittnena bli alldeles förtjusta när de komma till en massa ord, som efter
hvarandra uttrycka ungefär samma begrepp, som till exempel att de afsky, förkasta och afsvärja och så vidare,
och de gamla anatemerna vunno anklang på samma grund. Vi tala om ordens tyranni, men vi finna äfven nöje i
att tyrannisera dem; vi älska att ha en ofantlig ord-personal, som passar upp på oss vid högtidliga tillfällen; vi
tycka, att det ser förnämt ut och låter bra. Liksom vi inte äro så fasligt nogräknade med livréernas snitt vid stora
fester, om de bara äro tillräckligt lysande och talrika, så ställes äfven ordens egentliga mening eller nödvändighet
i andra rummet, om de bara taga sig ståtligt ut. Och liksom individerna kunna komma i svårigheter genom att
pråla med för mycket livréer, eller som slafvar, när de .äro för talrika, resa sig mot sina herrar, så ^tror jag nästan,
att jag kunde nämna en nation, som har råkat i många stora svårigheter, och torde råka i många än större, genom



att braska med allt för många ord.

Mr. Micawber läste vidare, nästan smackande med läpparna:

»'Därvidlag förhåller det sig på sätt som följer, nämligen: Som mr. W. led af klen hälsa och det låg inom
möjlighetens gränser — hvilket jag under-936

tecknad, Wilkins Micawber, antager — att hans frånfälle kunde leda till vissa upptäckter och till upphäfvandet af
— Heeps — makt öfver familjen W., så framt icke hans dotter kunde genom hemligt inflytande förmås att af
kärlek till faderns minne afstå från all utredning af firmans affärer, ansåg sagde — Heep — det lämpligt att hafva
i beredskap en af mr. W. utfärdad förbindelse å nämnda summa, stor tolf tusen sex hundra fjorton pund, två
shilling och nio pence med ränta, å hvilken förbindelse antecknats, att — Heep — förskjutit dessa penningar för
att rädda mr. W, undan vanära: ehuru han faktiskt aldrig förskjutit summan, hvilken för länge sedan blifvit
återställd. Underskrifterna på denna revers, hvilka skola utvisa, att d,en är utställd af mr. W. och bevittnad af
Wilkins Micawber, äro förfalskningar, verkställda af — Heep. Jag har i min ägo åtskilliga af honom gjorda
efterapningar af mr. W—s namnteckning, till finnandes i den där anteckningsboken, här och där skadade af
elden, men dock fullkomligt läsliga. Jag har aldrig bevittnat någon sådan lånehandling, och -själfva dokumentet i
fråga har jag i min ägo.»

Uriah Heep ryckte till, tog. en nyckelknippa ur fickan och öppnade en låda; men så besinnade han sig och vände
sig åter mot oss utan att se i den;.

»'Och själfva doku|mentet'», upprepade mr. Micawber och såg sig ojmkring som om det varit texten till en
predikan, »'har jag i min ägo', — det vill säga, jag hade det i morse, då jag skref det här, men nu*ar jag lämnat
det till mr. Traddles.»

»Det äger sin riktighet», sade Traddles.

»Ury, Ury!» sade modern. »Var ödmjuk och gör upp saken. Jag vet, mina herrar, att min son blir ödmjuk, bara ni
ger honom tid till eftertanke. Mr. Copperfield, nog måste väl ni veta, att han alltid varit ödmjuk!»

Det var ganska eget att se hur hans mor höll fast vid den gamla förställningen sedan han själf öfvergifvit den som
gagnlös.937 1

»Mor», sade han och bet otåligt i halsduken, som han lindat om handen, »ni gjorde bättre om ni tog en laddad
bössa och sköt af den mot mig.»

»Men jag älskar dig, Ury», klagade mrs. Heep. Och jag tviflar inte på att hon gjorde det, ej heller att han älsk|ade
henne, hur underligt det än kan låta. Men de voro ju af samma skrot och korn. — »Jag står inte ut med att längre
höra på hur du retar de här herrarna och sätter dig själf i .fara. Jag sade genast till den här herrn, då han däruppe
talade om för mig, att det blifvit upptäckt, jag sade honom, att jag svarade för att du skulle be om förlåtelse och
bli ödmjuk. O, gode herrar, se hur ödmjuk j a g är och låt det gälla för honom.»

»Ser ni, mor;, där står Copperfield», sade han vresigt och pekade med sitt magra finger på mig, mot hvilken all
hans fiendtlighet riktades, emedan han trodde, att jag var den, som egentligen föranledt upptäckten, och jag tog
honom inte ur sin villa; »däi står Copperfield, och för mindre än ni nu babblat ur er, skulle han gärna ha gifvit er
hundra pund.»

»Det kan jag inte hjälpa, Ury», sade hans mor. »Jag kan jfnte se dig utsätta dig för fara genom att vara så styf i
nacken. Det är bättre att du är ödmjuk, som du varit förr.»

Han teg först några ögonblick, bet i näsduken och sade sedan till mig med mörk uppsyn:

»Hvad har ni mera att anföra? Är det något, så fram med det! Hvarför ser ni på mig?»

Mr. Micawber återvände skyndsamt till sitt bref, blott alltför glad att ånyo få sysselsätta sig med något som
behagade honom så mycket,



»Tör det tredje och sista. Jag är nu i tillfälle att ådagalägga medelst — Heeps — falska bokföring och — Heeps
— verkliga anteckningar, utgående från den delvis förstörda anteckningsboken (som jag alls icke kunde tyda vid
det tillfälle då då den af mrs. Micawber händelsevis hittades i den låda eller lår, som är afsedd för den på vår
husliga938

härd förbrända askan, kort efter vår inflyttning; i vår nuvarande bostad), jag är i tillfälle att ådagalägga, att den
olycklige mr. W—s fel och svagheter jämte hans dygder, hans faderskärlek och hans hederskänsla, under mångla
år blifvit för låga ändamål påverkade och bearbetade af — Heep. Att mr. W. i många år blifvit på alla
upptänkliga sätt bedragen; och plundrad af den girige, falske och snikne — Heep — som riktat sig på hans
bekostnad. Att hvad — Heep — jämte pejnningevinsten hufvudsakligast åsyftade var att kufva och behärska mr.
och miss W., (jag yttrar mig icke om hans öfriga planer med afseende på den sistnämnda), så att han fick dem
riktigt i sitt våld. Att hans sista handling, afslutad för endast några månader sedan, var att förmå mr. W. till att
utfärda en förklaring, genom hvilken han afsade sig sin del i kompaniskapet, ja, till och med afstod från bohaget i
sitt eget hus mot att som ersättning uppbära en viss lifränta, som på de sedvanliga fyra kvartalsdagarna årligen
skulle utbetalas till honom af — Heep. Att dessa snaror, som började med oroande och förfalskade räkenskaper
rörande det gods, för hvilket mr. W., är depositarie, vid en tid då mr. W. gifvit sig in på okloka och oförsiktiga
spekulationer och kanske icke i sin hand hade de pengar, för hvilka han var moraliskt och juridiskt ansvarig;
vidare fortsattes under form af föregifna penningelån mot ofantligt hög ränta, hvilka i verkligheten k|ommo från
— Heep — och hvilka — Heep — svekfullt skaffade sig af eller undanhöll mr. W. själf under förevändning af
allehanda spekulationer; ytterligare förlängdes medelst en oändlig följd af samvetslösa chikaner och så
småningom tätnade, så att den olycklige mr. W. icke kunde se annat än elände bakom dem. Bankrutt, som han
ansåg sig, i alla afseenden och äfven till sin heder, stod hans enda hopp till det vilddjur i människogestalt'» —
detta uttryck betonade mr. Micawber med synnerligt välbehag — »'som genom att göra sig nödvändigt för939

honom åstadkommit hans undergång. Allt detta åtager jag mig att bevisa. Troligen mycket mer/»

Jag hviskade några ord till Agnes, som stod och grät af både glädje och sorg vid min sida, och vi började röra på
oss litet hvar, i tanke att mr. Micawber slutat. Men med det allra djupaste allvar sade han: »Ursäkta mig!» och
fortsatte uppläsninglen af sitt bref med en blandning af det största vemod och den lifligaste belåtenhet.

»'Jag har nu slutat. Återstår endast att leda dessa anklagelser i bevis och att, sedan jag gjort detta, med min af en
olycklig stjärna förföljda familj försvinna från det landskap, där vi endast utgöra ett onödigt staffage. Det skall gå
ganska hastigt. Med skäl kan man antaga, att vårt lilla lindebarn, såsom varande den ömtåligaste medlemmen af
vår krets, först skall uppgifva andan, och sedan torde tvillingarna följa. Ske alltså! Hvad mig själf beträffar, har
pilgrimsfärden till Canterbury redan gjort mycket, bysättningshäkte och nöd skola snart göra mera. Jag vill
hoppas, att der^ möida och den risk jag underkastat mig under en forskning, hvars minsta resultat långsamt
hopfogats under trycket af ansträngande göromål, under pinsamma farhågor för anskaffandet af det dagliga
brödet, i arla morgonstunder, i daggstänkt aftontimma och i nattens skugga, under det spejande ögat af en som
det är öfverflödigt att kalla demon, jag vill hoppas att de jämte min sträfvan som fattig familjefar att vända denna
forskning, när den fullbordats, till hvad rätt och tillbörligt är, skola likna stänket af några droppar sött vatten på
mitt likbål. Mera begär jag icke. Må det med rätta kunna sägas om mig, hvad som blifvit sagt om en tapper och
framstående sjöhjälte, med hvilken jag visst icke har anspråk att kunna täfla, att hvad jag gjort, har jag utan
egennyttiga eller själfviska syften gjort

För England, hemmet och skönheten.

Jag har äran teckna mig etc. etc.

Wilkins Micawber.'»142

Mycket rörd men på samma gång hjärtinnerligt belåten, vek mr. Micawber ihop brefvet och öfverlämnade det
med en bugning till min tant, som någonting det kunde roa henne att glömma.

Som jag vid mitt första besök för länge i världen sedan lagt märke till, stod det ett kassaskåp i rummet. Nyckeln



satt i. Uriah tycktes plötsligt börja misstänka något, och med en blick på mr. Micawber gick han och slog upp
dörrarna så att det smällde. Skåpet var tomt.

»Hvar äro böckerna?» skrek han med förvridet ansikte. »Här har varit en tjuf och stulit böckerna.»

Mr. Micawber knackade sig på bröstet med linjalen. »Det har j a g gjort, då ni som vanligt gaf mig nyckeln —
dock litet tidigare än vanligt — jag öppnade skåpet i morse.»

»Var inte ängslig för böckerna», sade Traddles. »Jag har dem i mitt förvar och tar hand om dem på grund af den
fullmakt jag fått.»

»Jaså, ni gömmer tjuf gods?» röt Uriah.

»Under vissa omständigheter gör jag verkligen det», svarade Traddles.

Döm om min förvåning, då jag fick se min tant, som hela tiden förhållit sig stilla och varit mycket uppmärksam,
rusa på Uriah Heep och taga honom i kragen med båda händerna.

»Ni vet hvad jag gör anspråk på?» sade min, tant.

»En tvångströja», sade han.

»Nej; mina pengar!» svarade min tant. »Agnes, min vän, så länge jag trodde, att din far förskingrat dem, föll det
mig inte in att ens till Trot säga ett enda ord om att de blifvit mot ränta insatta i den här affären. Men nu vet jag,
att den här karlen bär ansvaret för dem, och nu skall jag ha igen dem. Trot, kom och tag dem ifrån honom.»

Om min tant för ögonblicket trodde, att han hade hennes pengar inknutna i halsduken, vet jag inte, men nog drog
hon i den som om hon haft den öfvertygelsen. Jag skyndade att träda emellan och^941

att försäkra henne, att vi alla skulle se till att han fick lämna tillbaka allt hvad han på oredligt sätt tillägnat sig.
Detta jämte en smula eftertanke lugnade henne, men hon kom inte det minsta ur jämvikten till följd af hvad hon
gjort — detsamma kan jag icke säga om hennes hatt — utan gick helt lugnt och satte sig igen.

Under de senaste minuterna hade mrs. Heep oupphörligt skrikit till sin son, att han skulle vara ödmjuk, och själf
hade hon under afgifvandet af de galnaste löften i tur och ordning fallit på knä framför oss alla. Hennes son lät
henne nu sätta sig i hans stol och ställde sig själf bredvid henne. Hållande henne i armen — men icke brutalt —
sade han till mig med en ursinnig blick:

»Hvad vill ni, att jag] skall göra?»

»Jag skall säga er hvad som måste göras», sade Traddles.

»Har den där Copperfield ingen tunga?» mumlade Uriah. »Jag skulle visa mig mycket tillmötesgående mot er,
om ni utan att ljuga kunde säga mig, att någon skurit den ur halsen på honom.»

»Min Uriahs mening är att vara ödmjuk!» skrek hans mor. »Bry er inte om hvad han sägar, goda herrar!»

»Hvad som måste göras», sade Traddles, »är detta. För det första måste den där afsägelsehandlingen öfverlämnas
till mig nu och här.»

»Antag, att jag inte har den», inföll Uriah.

»Som ni har den», sade Traddles, »kunna vi inte antaga något sådant.» Och här måste jag bekänna, att detta
tillfälle var det första,, då jag gjorde full rättvisa åt min gamle skolkamrats klara hufvud och enkla, sunda,
praktiska förstånd. »Vidare», återtog Traddles, »måste ni vara beredd på att intill den yttersta skärf ven återbära
allt det ni i er snikenhet roffat åt er. Firmans alla böcker och papper stanna i vårt förvar, så ock alla era böcker
och papper jämte alla räkenskaper och värdehandlingar af båda slagen — kort sagt, allt som finns här.»942

»Måste jag det ? Det vet jag just inte», sade Uriah. »Jag får lof att ha tid att tänka på saken.»

»Visserligen», sade Traddles, »men under tiden och till dess allt blifvit utfördt till vår belåtenhet, behålla Vi
dessa saker i vår ägjo och anhålla — eller, rättare sagt, ålägga er att stanna i ert rum och icke ha förbindelse med



någon.»

»Nej, se det går jag då inte in på», förklarade Uriah med en ed.

»Ni sitter säkrare i Maidstones fängelse», anmärkte Traddles, »och ehuru lagen torde visa sig långsammare, när
det gäller att ge oss vår rätt, och kanske inte kan göra det så fullständigt som ni, är det intes tu tal om att den
kommer att straffa er. Det vet ni naturligtvis lika väl som jag. Copperfield, vill du vara god och gå till Guildhall
och hämta ett par polisbetjänter.»

Härpå följde ett nytt utbrott af mrs. Heep. Gråtande kastade hon sig på knä för Agnes och besvor henne att lägga
sig ut för dem, förklarade att han var mycket ödmjuk och medgaf att alltsammans var sant. Ville inte han göra
hvad som fordrades af honom, så skulle hon göra det och mera därtill. Hon var nämligen som från förståndet af
rädsla för hvad som skulle kunna hända hennes älskling. Att fråga hvad han skalle ha gjort, om hon varit djärf
nog, vore detsamma som att fråga hvad en förskrämd hundracka skulle ha gjort, om den haft en tigers mod. Han
var den förkroppsligade fegheten och visade nu;, om någonsin under sitt usla lif, sin låga. natur genom butterhet
och modfälldhet.

»Vänta!» skrek han till mig och torkade sin heta panna med handen. »Mor, håll munnen! Nå, så ge dem den där
afsägelsehandlingen då. Gå efter den.»

»Vill ni, mr. Dick», sade Traddles, »vara god och gå med och hjälpa henne?»

Stolt öfver uppdraget, hvars natur han väl förstod, följde mr. Dick henne ungefär som fårhunden följer fåret. Men
mrs. Heep gjorde honom föga besvär, ty då hon kom tillbaka, hade hon med sig] ej^943

blott dokumentet i fråga utan i det skrin, som det låg i, funno vi äfven en bankbok och några andra papper, som
sedan blefvo oss till nytta.

»Godt!» sade Traddles efter att ha tagit emot det. »Och nu, mr. Heep, kan ni gå in till er och betänka er, men var
god och besinna, att jag i alla de närvarande personernas namn säger er, att här är endast ett att göra, och hvad
det är har jag redan omtalat, och — det måste göras utan uppskof.»

Utan att lyfta ögonen från golfvet, gick Uriah med hasande steg öfver rummet. Handen höll han om hakan. Vid
dörren stannade han och sade:

»Copperfield, jag har alltid hatat er. Ni har aldrig varit annat än en lycksökare, och ni har alltid varit emot mig.»

»Jag tror», svarade jag, »att jag en gång förr sagt er, att det är ni som genom er snikenhet och list kommit på
tvären med hela världen. Det torde gagna er att i framtiden besinna, att snikenhet och list, hvarhelst de
förekommit i världen, alltid till följd af öfverdrift gått miste om sitt mål. Det är lika säkert som döden.»

»Eller lika säkert som att man Inpräntade hos oss i skolan — samma skola där jag lärde mig så mycken
ödmjukhet — från nio till elfva på dagen, att arbetet är en förbannelse, och från elfva till ett, att det är en
välsignelse och en fröjd, att det förlänar värdighet och jag vet inte allt hvad — äh?» sade han hånfullt. »Ni
predikar ungefär lika konsekvent som de gjorde där. Tror ni inte, att ödmjukhet går i folk? Den förutan hade jag
nog aldrig fått makt med min fina kompanjon. Micawber, ni gamle skräflare, ni skall allt få betaldt för det här.»

Mr. Micawber visade sitt öfverlägsna förakt såväl för honom som för hans utsträckta finger och bröstade sig
betydligt tills Heep lämnat rummet. Sedan vände han sig till mig och erbjöd mig nöjet att bevittna »återställandet
af det inbördes förtroendet mellan honom och mrs. Micawber», hvarefter han944

anmodade hela sällskapet att närvara vid det uppbyggliga skådespelet.

»Den slöja, som länge skilt mrs. Micawber och mig åt, är nu borta», sade mr. Micawber, »och mina barn och
deras lifs upphofsman kunna åter umgås på förtrolig fot.»

Som vi alla voro mycket tacksamma mot honom och mycket benägna att ådagalägga det, så vidt vår upprörda
sinnesstämning gjorde det möjligt,, tror jag nog att vi alla följt med honom, om det icke varit nödvändigt att



Agnes återvändt till sin far, som ännu icke kunde fördraga mer än hoppets första glimt, och att någon annan
stannat kvar för att vakta Uriah. Traddles åtog sig detta senare uppdrag för att sedan aflösas af mr. Dick; och mr.
Dick, min tant och jag följde mr. Micawber till hans hem. Då jag skyndsamt tog afsked af den älskvärda unga
flicka, som jag var så mycken tack skyldig, och tänkte på det,, hvarifrån hon kanske den morgonen blifvit räddad,
kände jag mig innerligt tacksam för de olyckor, som i min barndom sammanfört mig med mr. Micawber.

Hans hus låg ej långt borta, och som man från gatan kom direkt in i hvardagsrummet, och han störtade in med en
för honom egendomlig häftighet, funno vi oss utan vidare förberedelse i skötet af hans familj. Under utropet:
»Emma, mitt lifs fröjd!» rusade mr. Micawber i mrs. Micawbers armar. Hon å sin sida skrek till och slöt mr.
Micawber i sin famn. Miss Micawber, som satt och vyssjade den i mr. Micawbers bref omnämnda omedvetna
främlingen, blef synbart rörd. Främlingen började sprattla. Tvillingarna betygade sin glädje genom åtskilliga
besvärliga men oskyldiga demonstrationer. Master Micawber, hvars lynne blifvit något surt till följd af tidiga
missräkningar och som fått en butter uppsyn, gaf vika för sina bättre känslor och brast i gråt.

»Emma!» sade mr. Micawber. »Molnet har vikit från min själ. Det ömsesidiga förtroende, som så945

länge existerat mellan oss, vänder åter för att aldrig mera rubbas. Var nu välkommen fattigdom I» ropade mr.
Micawber med tårar i ögonen. »Våren välkomna elände och hemlöshet, hunger, trasor, olycks-stormar och
tiggeri! Det ömsesidiga förtroendet skall vara vår tröst intill det sista I»

Med dessa ord förde mr. Micawber sin hustru till en stol och omfamnade alla barnen, det ena efter det andra,
med glädje hälsande de dystra framtidsutsikter, som åtminstone föreföllo mig allt annat än önskade för dem, och
uppmanande dem att gå omkring i Canterbury och sjunga i kör på gatorna, då intet annat tycktes återstå dem för
vinnandet af deras uppehälle.

Men som mrs. Micawber till följd af den starka sinnesrörelsen fallit i vanmakt, var det första man hade att göra
för att få kören fulltalig att återkalla henne till sans. Detta gjorde också min tant och mr. Micawber, och så blef
min tant presenterad, och mrs. Micawber kände igen mig.

»Ursäkta mig, bästa mr. Copperfield», sade den stackars frun och räckte mig handen, »men jag är inte stark, och
upplösningen af det missförstånd, som på sista tiden rådt mellan mr. Micawber och mig, öfver väldigade mig belt
och hållet.»

»Äro dessa alla era barn?» frågade min tant.

»För det närvarande finns det inga fler», svarade mrs. Micawber.

»Bevara mig väl, inte menade jag så, madame», sade min tant. »Jag menade, om de alla äro era egna ?»

»Madame», inflöll mr. Micawber, »de äro alla af en kull.»

»Och den äldsta unga herrn», sade min tant, »hvad har han blifvit uppfostrad till ?»

»Det var mitt hopp då vi flyttade hit», sade mr. Micawber, »att få Wilkins i kyrkans tjänst, eller kanske uttrycker
jag mig riktigare om jag säger, att jag hoppades få honom anställd som korsångare. Men som det icke fanns
någon ledighet för en tenor i den vördnadsbjudande byggnad, för hvilken denna

60. — Dickens, David Copperfield946

stad med rätta är beryktad, så har han — kort sagt han har fått för vana att sjunga på värdshus i stället för på
heliga rum.»

»Men han menar så väl», sade mrs. Micawber.

»Det sär mycket möjligt, min söta vän, att han menar synnerligen väl», sade mr. Micawber, »men hittills har jag
icke funnit, att han utfört sin mening i [någon som helst särskild riktning.»

Master Micawbers buttra min återkom nu, och han frågade helt morskt, hvad han skulle taga sig till ? Hade han
blifvit född till timmerman eller plank-strykare mera än han blifvit född till fågel? Kunde han gå till nästa gata



och öppna apotek där? Eller kunde han rusa in vid nästa tingssession och förklara, att han var jurist? Kunde han
med våld tränga sig in vid operan och tvinga sig till att göra lycka? Kunde han göra någonting, då han blifvit
uppfostrad till ingenting?

Min tant funderade en stund, och så sade hon:

»Det förvånar mig, mr. Micawber, att ni aldrig tänkt på att emigrera.»

»Madame», sade mr. Micawber, »det var min ungdomsdröm och min mognare ålders fåfänga sträfvan.» I
förbigående vill jag säga, att jag tror, att han aldrig i sitt lif tänkt på det.

»Jaså», sade min tant med en blick på mig. »Tänk hvad det då skulle vara för er båda, mr. och mrs. Micawiber,
att emigrera nu med alla era barn.»

»Kapitalet, madame, det behöfs kapital», invände mr. Micawber dystert.

»Däri ligger den förnämsta, att inte säga den enda svårigheten, min bästa mr. Copperfield», sade hans hustru.

»Kapital?» upprepade min tant. »Men ni gör oss ju en stor tjänst — har redan gjort det, kan jag säga, ty mycket
blir nog räddadt undan förödelsen, och hvad annat ku|nde vi väl göra för er, som Vore hälften så bra som att förse
er med det nödiga kapitalet ?»

»Jag skulle inte kunna ta emot det som en gåfvan947

sade mr. Micawber, full af eld och hänförelse, »me* om en tillräcklig! summa kunde förskjutas, låt oss säga mot
fem procents ränta per annum, utan annan säkerhet än min personliga förbindelse — låt oss säga mot tolf,
aderton, tjugufyra månaders uppsägning å någondera sidan, för att ge tid för hvad som kan komma att yppa sig
—»

»Om en sådan summa kunde förskjutas ? Ja, det både kan och skall den, på villkor som ni själf får utfästa»,
svarade min tant. »Säg bara ett ord! Tänk nu på saken, ni båda. David känner några personer* som inom kort
skola begifva sig till Australien. Om ni besluta er att resa dit, hvarför inte på samma fartyg? Tänk på saken, mr.
och mrs. Micawber. Tag tid på er, och öfverväg väl ert beslut.»

»Det är bara en fråga, bästa miss Trotwood, som jag ville framställa», sade mrs. Micawber. »Klimatet, tror jag, är
hälsosamt.»

»Det yppersta i världen», sade min tant.

»Därom är jag öfvertygad», sade mrs. Micawber. »Men nu till min fråga. Äro landets förhållanden sådana, att en
man med mr. Micawbers begåfning] har utsikt att stiga på den sociala skalan ? Jag vill visst inte säga, att han för
det närvarande skulle eftersträfva att bli guvernör eller något i den vägen, men finns där månne tillräckliga
tillfällen för utvecklandet af hans talanger, så att det af dem kan bli hvad de äro ämnade till ?»

»Ingenstädes yppa sig bättre tillfällen för en man som uppför sig väl och är flitig», sade min tant.

»För en man som uppför sig väl och är flitig!», upprepade mrs. Micawber i sin mest affärsmässiga ton. »Alldeles
riktigt. Nu har jag klart för mig, att Australien är det verksamhetsfält, som mest lämpar sig för mr. Micawber!»

»Jag är fullt öfvertygad om, min bästa miss Trotwood», sade mr. Micawber, »att detta land under
förhandenvarande omständigheter är det bästa, det enda land för mig och min familj och att på dess kust
någonting af utomordentlig natur skall yppa948

sig för oss. Afståndet är ju jämförelsevis ingenting, och ehuru ert vänliga förslag bör tagas under öfvervägande,
blir detta en blott formsak.»

Skall jag väl någonsin kunna glömma hur han på ett jögonblick förvandlades till den mest sang-viniska bland
dödliga, eller hur mrs. Micawber efter en liten stund började afhandla känguruns naturalhistoria? Skall jag väl
någonsin erinra mig den där gatan i Canterbury på en torgdag utan att erinra mig honom, då han gick tillbaka
med oss och genom sin djärfva, vårdslösa hållning antydde, att han blott tillfälligtvis uppehöll sig i landet och ej



hade någon varaktig stad här, skall jag väl någonsin glömma hans sätt att med den australiske farmarens blick
betrakta oxdrifterna vi mötte?

KAP. LIII.

Ännu en återblick.

Än en gång måste jag göra ett uppehåll. O, mitt hustrubarn, i den rörliga hop, som drager genom mitt minne,
finnes en stilla och lugn gestalt, som i sin oskuldsfulla kärlek och barnsliga skönhet hviskar: Stanna och se på
mig — vänd dig om och betrakta den lilla blomman, då den. fladdrande sänker sig till marken!

Jag gör det. Allt annat blir dunkelt och försvinner. Åter är jag med Dora i vårt hem. Jag vet inte hur länge hon
varit sjuk. Min känsla har så vant sig därvid, att jag inte kan räkna tiden. Länge är det nog inte i veckor och
månader, men i min erfarenhet är det en lång och tung tid.

De ha upphört att säga: »Vänta tills om några <iagar!» Jag har börjat få en förkänsla af att den) 948
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dag kanske aldrig uppgår, då jag får se mitt hustrubarn springa pch leka i solskenet med sin gamla vän Jip,

Han har eget nog blifvit gammal helt plötsligt. Kanhända är det för att han saknar sin matmor, något som lifvar
och föryngrar honom, men han slokar svans, och han ser illa, och hans ben äro svaga, och min tant är ledsen
öfver att ha» ej längre morrar åt henne utan kryper intill henne och slickar henne på handen, då han ligger på
Doras säng och hon sitter bredvid på en stol.

Dora ligger och ler åt oss och är vacker — säger aldrig några häftiga ord, klagar aldrig. Hon säger, att vi äro så
goda mot henne, att hon bestämdt tror, att hennes älskade gamla omsorgsfulla gosse tröttar ut sig för henne och
att tant aldrig får sofva men ändå alltid är så vaken, verksam och vänlig. Ibland komma hennes små fågellika
fastrar och hälsa på, och då tala vi om vår bröllopsdag och hela den lyckliga tiden.

Hvilken sällsam hvila, hvilket afbrott i mitt lif — och i allt lif inom och utomhus — inträder icke då jag sitter
inne i det lugna, halfmörka, väl städade rummet och ser mitt hustrubarns ögon riktade på mig, känner hennes små
fingrar omsluta min hand. Mången timme sitter jag så, men af alla gånger är det särskildt tre, som lifligast
framstå för mitt sinne.

Det är morgon, och Dora, som ligger där så fin, putsad af min tants händer, visar mig hur håret lockar sig af sig



själft på kudden, och hur långt och glänsande det är, och hur hon tycker om att ha det löst samladt i nätet hon bär.

»Inte för att det gör mig fåfäng nu, du skälmaktiga gosse», säger hon då jag ler, »utan för att du plägade säga, att
du tyckte det var vackert pch för att jag, då jag först började tänka på dig, plägade titta i spegeln och undra, om
du gärna skulle vilja ha en lock af det. O, Doady, så tokigt du

bar dig åt då jag sedan gaf dig den locken.»152

»Det var den dagen, då du målade af blommorna, jag gifvit dig, Dora, och då jag sade dig hur förälskad jag var.»

»Jaha, men då ville jag inte tala om för dig»* sade Dora, »hur jag gråtit af glädje öfver dem, för att ja^g trodde,
att du verkligen tyckte om mig. Då jag åter kan röra mig och springa som förr, Doady, så ska vi gå och besöka de
där platserna,, där vi två voro så barnsliga — vill du inte det? Och så ska vi företaga några af våra gamla
promenader, eller hur? Och inte glömma stackars pappa?»

»Vi skola minsann få några lyckliga dagar då», sade jag. »Skynda dig bara att bli frisk, min älskling!»

»Det blir jag nog snart! Du kan inte tro, hur mycket bättre jag redan är!»

Det är afton, och jag sitter i samma stol vid samma säng med samma ansikte vändt mot mig. Vi ha varit tysta
båda två, och det ligger ett leende öfver hennes drag. Jag har nu upphört att bära min lätta börda utför och uppför
trappan. Hon ligger här hela dagen.

»Doady!»

»Min egen Dorat»

»Du får inte anse hvad jag nu ämnar säga orim-Egt, efter hvad du talade om för mig för en liten

tid sedan, angående mr. Wickfields sjukdom. Jag vill tala med Agnes. Jag längtar att få träffa henne.»

»Jag skall skrifva till henne, min älskling.»

»Vill du göra det ?»

»Ja, genast.»

»Hvad du är god och snäll. Doady, tag mig på din arm. Det där var ingen nyck, inte något dåraktigt infall. Jag vill
så gärna, så gärna träffa henne.»

»Det förstår jag så väl. Jag behöfver bara säga henne det, så kommer hon säkert.»

»Du känner dig väl bra ensam, när du går dit ner nu ?» hviskar Dora med armen om min hals.

»Hur skulle det vara möjligt annat, min egen älskling, när jag ser din tomma stol ?»153

»Min tomma stol I» Tyst sluter hon sig intill mig en liten stund. »Och du saknar mig! verkligen, Doady ?» frågar
hon i det hon ser upp med ett strålande leende. »Du saknar verkligen din tanklösa, dumma lilla stackare till hustru
?»

»Mitt hjärta, hvilken annan pä jorden kunde jag sakna så mycket?»

»Ö, min make! Det gör mig så gläd och tillika så sorgsen!» Hon smyger sig än närmare intill mig och slår sina
båda armar om mig. Hon skrattar, hon gråter och så blir hon alldeles stilla och fullkomligt lycklig.

»Fullkomligt lycklig!» säger hon. »Men du skall hälsa så linnerligt till Agnes och säga henne, att jag mycket,
mycket gärna vill träffa henne; och så har jag ingenting mera att önska.»

»Annat än att bli frisk igen, Dora?»

»Ack, Doady! Ibland tror jag — men du vet ju, att jag alltid varit en liten enfaldig toka — ibland tror jag, att det
blir jag aldrig.»

»Säg inte så, Dora! Du dyraste, tänk inte så I»



»Jag skall inte göra det, om jag kan låta bli^ Doady. Men jag är mycket lycklig, fastän min älskade gosse känner
sig så ensam med sitt hustru-barns tomma stol framför sig!»

Det är natt, och jag är hos henne än. Agnes har kommit, har varit hos oss en bel dag och en afton. Hon, min tant
och jag ha sedan morgonen suttit tillsammans hos Dora. Vi ha inte talat mycket, men Dora har känt sig nöjd och
glad. Nu äro vi ensamma.

Vet jag nu, att mitt hustrubarn snart lämnar mig? De ha sagt mig det, och de ha sagt mig någonting, som ej var
nytt för min tanke, men jag är långt ifrån säker på att jag lagt den sanningen på hjärtat. Jag kan inte fullt fatta
den. Många gånger i dag har jag gått afsides för att gråta. Jag har tänkt på honom som grät öfver skilsmässan
mellan den lefvande och den döda. Jag har erinrat mig hela denna952

nådefulla och kärleksrika berättelse. Jag har försökt att bli undergifven och att trösta mig, och jag har lyckats
ehuru ofullkomligt, men hvad jag har svårt att riktigt tro på är, att det nödvändigt skall bli slut. Jag håller hennes
hand i min, jag håller hennes hjärta i mitt, jag ser hennes kärlek till mig, så lifs lefvande och så stark. Jag kan inte
utestänga en dröjande skugga af hopp om att hon skall kunna räddas.

»Jag vill tala med dig, Doady. Jag skall säga dig något, som jag under den sista tiden ofta tänkt att säga dig. Du
blir väl inte ledsen?» sade hon med en öm blick.

»Hur skulle jag kunna bli ledsen, min älskling?»

»Jo, för jag vet inte hvad du skall tänka, eller hvad du kanske ibland tänkt. Du har kanske tänkt detsamma som
jag. Doady, älskade, jag är rädd, att jag var för ung.»

Jag lägger mitt hufvud på kudden bredvid henne, och hon ser in i mina ögon och talar mycket sakta. Under det
att hon fortsätter att tala, går det så småningom upp för mig, att hon talar om sig själf som tillhörande ett förflutet.

»Jag är rädd, du älskade, att jag var för ung. Jag menar inte bara till åren, utan för ung i erfarenhet och tankar och
allt. Jag var en sådan enfaldig liten varelse. Jag tror nästan det varit bättre, om vi bara älskat hvarandra som gosse
och flicka och så glömt det. Jag har börjat tro, att jag inte dugde till att vara hustru.»

Jag försöker stilla mina tårar och svarar : »Ack, Dora, min älskade, lika bra som jag dugde till att vara äkta man.»

»Det vet jag inte om jag håller med dig om», säger hon och skakar sina lockar som förr, »men det kan ju hända.
Om jag dugt bättre till att vara din hustru, hade jag kanske gjort dig mera duglig att vara min man. Dessutom har
du ett så godt hufvud, och det har inte jag.»

»Vi ha varit mycket lyckliga ,min ljufva Dora.»

»Jag har varit mycket, mycket lycklig. Men un-953

der årens lopp skulle nog min älskade gosse ha tröttnat på sitt hustrubarn. Han hade haft allt mindre och mindre
sällskap af henne. Han skulle ha blifvit mer och mer känslig för hvad som saknades i hans hem. Hon skulle inte
ha blifvit bättre. Det är nog bäst som det är.»

»O, Dora, min egen älskade, tala inte så till mig! Hvart ord är en förebråelse i»

»Nej, inte en stafvelse är det!» svarar hon och kysser mig. »O, min Doady, någon sådan har du aldrig förtjänt,
och jag älskade dig alltför mycket att på allvar säga dig ett enda förebrående ord — det var min enda förtjänst,
utom att jag var vacker — eller att du fann mig så. Är det ödsligt därnere, Doady ?»

»Mycket! Mycket!»

»Gråt inte! Står min stol kvar ?»

»På sitt gamla ställe.»

»O, hvad min stackars gosse gråter! Så ja, så ja I Lofva mig nu en sak. Jag vill tala med Agnes. Säg Agnes det,
när du kommer ner, och bed henne gå hit upp. Och under det att jag talar med henne, får du inte låta någon



komma in till oss, inte ens min tant. Jag vill tala med Agnes ensam. Jag vill vara alldeles ensam med Agnes.»

Jag lofvar, att hon skall få det strax, men jag är så uppskakad, att jag inte kan gå ifrån henne med detsamma.

»Jag sade, att det var bäst som skedde», hviskar hon och håller mig i sina armar. »O, Doady, efter flera års
förlopp kunde du inte ha älskat ditt hustrubarn mera än du gör nu, och efter flera års förlopp skulle hon kanske
ha frestat ditt tålamod och svikit dina förväntningar till den grad, att du kanske inte kunnat älska henne hälften så
mycket. Jag vet, att jag var för ung och tanklös. Det är bäst som det är.»

Agnes är därnere, då jag kommer in i hvardagsrummet, och jag framför mitt ärende. Hon försvinner och lämnar
mig ensam med Jip.954

Hans lilla pagod står nära spisen, och han ligger därinne på sin flanellbädd, morrar litet smått och försöker att
sofva. Månen står högt och lyser klart. Då jag blickar ut i natten falla mina tårar ymnigt, och mitt ouppfostrade
hjärta tuktas mycket hårdt.

jag slår mig ned framför elden och tänker under döfva samvetskval på alla de hemliga känslor jag närt sedan jag
gifte mig. Jag tänker på hvarje liten småsak mellan Dora och mig och känner sanningen af att hela lifvet är en
summa af småsaker. Ur mitt minnes haf uppdyker oupphörligt bilden af det kära 'barnet, sådan jag kände henne
först, genom min unga kärlek och hennes egen i besittning af alla de tjusningsmedel, hvarpå en sådan kärlek är
rik. Hade det verkligen varit bättre, om vi älskat hvarandra som gosse och flicka och sedan glömt det? Svara,
ouppfostrade hjärta, svara!

Tiden skrider, jag vet ej huru, tills jag återkallas tills verkligheten af mitt hustrubarns gamla lekkamrat. Mera
orolig än förr, kryper han ut ur sitt hus och ser på migj, går till dörren och tjuter för att få gå ditupp.

»Inte i kväll, Jip|, inte i kväll!»

Mycket långsamt kommer han tillbaka till mig, slickar mig på handen och lyfter sina dunkla ögon till mitt
ansikte.

»O, Jip! Kanske blir det aldrig mer!»

Han lägger sig vid mina fötter, sträcker ut sig som till sömn, utstöter ett klagande läte och är död.

»O, Agnes, kom skall du få se!»

Detta ansikte, så fullt af medlidande och sorg, denna tåreflod, denna gripande stumma vädjan till mig, denna mot
himmeln högtidligt lyfta hand!

»Agnes ?»

Det är slut. Det svartnar för mina ögon, och hvad som sedan skedde är utplånadt ur mitt minne. 954

Hans lilla pagod står nära spisen, och han ligger därinne på sin flanellbädd, morrar litet smått och försöker att
sofva. Månen står högt och lyser klart. Då jag blickar ut i natten falla mina tårar ymnigt, och mitt ouppfostrade
hjärta tuktas mycket hårdt.

jag slår mig ned framför elden och tänker under döfva samvetskval på alla de hemliga känslor jag närt sedan jag
gifte mig. Jag tänker på hvarje liten småsak mellan Dora och mig och känner sanningen af att hela lifvet är en
summa af småsaker. Ur mitt minnes haf uppdyker oupphörligt bilden af det kära 'barnet, sådan jag kände henne
först, genom min unga kärlek och hennes egen i besittning af alla de tjusningsmedel, hvarpå en sådan kärlek är
rik. Hade det verkligen varit bättre, om vi älskat hvarandra som gosse och flicka och sedan glömt det? Svara,
ouppfostrade hjärta, svara!

Tiden skrider, jag vet ej huru, tills jag återkallas tills verkligheten af mitt hustrubarns gamla lekkamrat. Mera
orolig än förr, kryper han ut ur sitt hus och ser på migj, går till dörren och tjuter för att få gå ditupp.

»Inte i kväll, Jip|, inte i kväll!»



Mycket långsamt kommer han tillbaka till mig, slickar mig på handen och lyfter sina dunkla ögon till mitt
ansikte.

»O, Jip! Kanske blir det aldrig mer!»

Han lägger sig vid mina fötter, sträcker ut sig som till sömn, utstöter ett klagande läte och är död.

»O, Agnes, kom skall du få se!»

Detta ansikte, så fullt af medlidande och sorg, denna tåreflod, denna gripande stumma vädjan till mig, denna mot
himmeln högtidligt lyfta hand!

»Agnes ?»

Det är slut. Det svartnar för mina ögon, och hvad som sedan skedde är utplånadt ur mitt minne.955

KAP. LIV.

Mr. Micawbers transaktioner.

Nu är icke rätta stunden att inlåta mig på en beskrifning öfver mitt sinnestillstånd under trycktet af sorgens börda.
Det gick därhän, att jag såg framtiden tillbommad för mig, att mitt lifs energi och verksamhetslust tycktes
försvinna, och att jagi ej väntade mig någon frid förrän i grafven. Det gick därhän, säger jag, men så var det icke
då jag först drabbades af min sorg. Så blef det först så småningom. Om de tilldragelser, jag nu går att skildra,
icke trängt sig samman omkring mig, först för att förvirra,, sedan för att öka min bedröfvelse, är det möjligt —
ehuru jag anser det föga troligt — att jag genast råkat i detta tillstånd. Som det nu var, inträdde en mellantid,
under hvilken jagi ej fullt fattade min egen sorg, en mellantid, under hvilken jag till och med trodde, att dess
svåraste smärta var öfver, och då mitt sinne fann lindring i att hvila vid allt det mest oskyldiga och vackra i den
ömma historia, som för alltid af slutats.

När det först föreslogs att jag skulle resa utomlands eller hur det gick till då vi gjorde upp att jag skulle söka
återvinna min frid genom ombyte af vistelseort och genom resor, kan jag inte ens nu riktigt erinra mig. Agnes'
ande behärskade till den grad allt hvad vi tänkte, sade och gjorde under denna sorgens tid, att jag tror, att denna
plan kan tillskrifvas hennes inflytande. Men hennes inflytande var så tyst, att mera vet jag inte.

Och nu började jag verkligen tro, att i min gamla idéförbindelse mellan henne och det där målade kyrk-956

fönstret hade en profetisk aning om hvad hon skulle bli för mig under den svåra pröfning, som i tidens fullbordan
kom att drabba mig, banat sig väg till mitt sinne. Under hela den sorgen, från det oförgätliga ögonblick, då hon
stod framför mig med sin upplyfta hand, hade hon varit som ett heligt väsen i mitt ensliga hem. När dödens ängel
steg in där, insomnade mitt hustrubarn — så sade man mig när jag förmådde höra det — vid hennes bröst med ett
leende. Från min svimning vaknade jag till medvetande om hennes medlidsamma tårar, hennes ord om frid och
hopp, hennes milda ansikte, hvilket liksom från en högre region böjde sig öfver mitt ouppfostrade hjärta och
mildrade dess kval.

Men låt mig fortsätta.

Jag skulle resa utomlands. Det tycktes vi snart nog ha kommit på det klara med. Som mullen nu betäckte allt det
förgängliga af min hädangångna maka, afvaktade jag endast hvad mr. Micawber kallade »Heeps slutliga
pulvrisering» och emigranternas af färd.

På anmodan af Traddles, denna ömma och hängifna vän i sorgens dagar, återvände vi till Canterbury — med v i
menar jag min tant, Agnes och jag. Enligt öfverenskommelse begåfvo vi oss genast till mr. Micawbers hem. Där
och i mr. Wick-fields hus hade min vän arbetat ända sedan »explosionen» ägt rum. När den stackars mrs.
Micawber såg mig komma in i mina svarta kläder, blef hon mycket rörd. Det fanns mycket godt i mrs.
Micawbers hjärta, trots de kraf som ställts på det under alla dessa år.

»Nå, mr. och mrs. Micawber», sade min tant sedan vi hälsat och tagit plats, »ha ni tänkt på mitt



emigrationsförslag ?»

»Min bästa miss Trotwood», svarade mr. Micawber, »jag torde inte bättre kunna uttrycka den slutsats, till
hvilken mrs. Micawber, er ödmjuke tjänare och — jag skulle kunna tillägga det — våra barni kommit, än genom
att låna den stora skaldens ord957

och svara Vår farkost står vid strand, vårt skepp på hafvet gungar.1»

»Det är rätt», sade min tant, »jag väntar mig allt möjligt godt af ert förståndiga beslut.»

»Madame, ni gör oss mycken ära», svarade han, och så slog han upp sin anteckningsbok. »Med afseende på den
penningehjälp, som skulle göra det möjligt för oss att skjuta ut vår bräckliga kanot på företagsamhetens haf , har
jag nogare begrundat denna viktiga affärsfråga och tar mig friheten föreslå, att mina reverser, utfärdade, det
behöfver knappt nämnas, på stämpladt papper till det belopp som föreskrifves i de olika parlamentsakterna
rörande dylika säkerhetshandlingar, komma att lyda på aderton, tjugufyra och trettio månader. Det förslag jag
först framställde var, att de skulle lyda på tolf, aderton och tjugufyra, men jag befarar, att en sådan anordning
icke medgåfve tillräcklig tid åt — åt vinsten på det, som möjligen kommer att yppa sig. Det skulle kunnat
hända», sade mr. Micawber och såg sig om i rummets, liksom om det representerat flera hundra tunnland väl
odlad jord, »att vi, då den första förbindelsen förfallit, haft otur med vår skörd eller ännu icke fått den under tak.
Jag tror, att det ibland är svårt att anskaffa arbetsstyrka i den del af våra koloniala besittningar, där det blir vår lott
att bryta den bördiga marken.»

»Ordna saken på hvad sätt ni behagar, sir», sade min tant.

»Miss Trotwood», svarade han, »mrs. Micawber och jag äro djupt känsliga för den mycket hänsynsfulla godhet
våra vänner och beskyddare visa oss. Hvad jag önskar är att visa mig fullkomligt affärsmässig och fullkomligt
punktlig. Som vi nu stå i begrepp att vända ett alldeles nytt blad i vår lefnads bok och taga sats för ett nytt språng
af icke vanlig storlek, är det viktigt för min känsla af själfaktning så väl som för den omständigheten, att jag bör
tjäna min son till exempel, det är viktigt, säger jag, att dessa anordningar uppgöras som man och man
emellan.»958

Jag vet inte om mr. Micawber fäste någon egentlig mening vid denna sista fras; jag vet inte, om någon gör det
eller någonsin gjort det, men han tycktes njuta ofantligt af den, och med en betydelsefull harkling upprepade han,
»som man och man emellan».

»Jag föreslår växlar», sade mr. Micawber, »en bekvämlighet inom affärsvärlden, för hvilken vi ursprungligen ha
att tacka judarna ,som synas mig ha haft alltför mycket att skaffa med sådana i alla tider — jag föreslår växlar,
emedan de kunna diskonteras. Skulle åter en vanlig revers eller någon säkerhet af annat slag föredragas, är jag
villig att utfärda ett sådant dokument, som — man och man emellan.»

Min tant anmärkte, att då fallet som här var, att båda parterna gingo in på hvad som helst, tog hon för afgjordt,
att man utan svårighet kunde komma öfverens om den punkten. Mr. Micawber var af samma mening.

»Med afseende på de husliga förberedelser vi vidtagit», sade mr. Micawber med en viss stolthet, »för att möta
det öde åt hvilket vi nu frivilligt invigt oss, anhåller jag att få redogöra för dem. Min äldsta dotter infinner sig
hvarje morgon klockan fem på ett närbeläget etablissemang för att förvärfva kännedom om den process — ifall
jag får begagna det ordet

— som består i att mjölka kor. De yngre barnen äro tillsagda att så noggrant som möjligt studera de i stadens
fattigare delar uppfödda svinens och hönsens vanorj,, en sysselsättning från hvilken de vid två olika tillfällen
blifvit hemförda, på grund af att de varit nära att bli öfverkörda. Själf har jag under den sista veckan ägnat en
viss uppmärksamhet åt bröd-bakningskonsten, och min son Wilkins har, väpnad med en promenadkäpp, drifvit
boskap, när det tilllåtits honom af de vresiga legohjon, som haft kreaturen i sin vård, att frivilligt göra tjänst i den
riktningen

— hvilket jag, med ledsnad öfver vår naturs fördärf, måste erkänna icke varit ofta, ty vanligen tillsades han under



hot och svordomar att gienast upphöra.»

»Det där ha ni gjort mycket rätt i», sade min tant959

uppmuntrande. »Jag förmodar, att äfven mrs. Micawber varit flitigt sysselsatt.»

»Min bästa miss Trotwood», svarade mrs. Micawber med sin vanliga affärsmin, »jag måste tillstå, att jag icke
direkt befattat mig med sysselsättningar, som höra samman med jordbruk och kreatursskötsel, ehuru jag nog vet,
att båda delarna komma att på en fjärran kust taga min uppmärksamhet i anspråk. De stunder jag kunnat frigöra
från mina husmoderliga plikter har jag ägnat åt en ganska vidlyftig korrespondens med min familj. Ty jag
medger, att det förekommer mig, min bäste mr. Copperfield», sade mrs. Micawber, som antagligen af gammal
vana alltid till sist vände sig till mig, hvem hon än i början ställt talet till, »det förekommer mig, som vore den
stunden inne, då det förflutna bör begrafvas i glömskans djup „>då min familj bör räcka mr. Micawber handen
och mr. Micawber bör räcka min familj handen, då lejonet bör lägga sig ned bredvid lammet och min familj ingå
förlikning med mr. Micawber.»

Jag sade, att jag tänkte detsamma.

»Detta min bästa mr. Copperfield», fortsatte mrs. Micawber, »är den dager i hvilken åtminstone jag ser saken.
Då jag bodde hemma hos min pappa och mamma, brukade min pappa, så fort någon fråga afhandlades i vår
inskränkta krets, säga: 'I hvilken dager ser månne min Emma denna sak?' Att min pappa var salltför partisk för
mig ,vet jag, men i alla fall har jag inte kunnat låta bli att fatta en åsikt, om än så oriktig, angående den isande
köld, som alltid varit rådande mellan mr. Micawber och min familj.»

»Det är ju helt naturligt», sade min tant. »Det måste ni ju göra.»

»Just så», sade mrs. Micawber. »Jag kan ju taga miste i mina slutsatser, och det är mycket troligt att jag gör det,
men mitt personliga intryck är, att svalget mellan mr. Micawber och min familj torde härleda sig från en viss
fruktan å min familjs sida att mr. Micawber skulle behöfva pennin gef ör sträckningar.960

Jag kan inte hjälpa att jag tror», sade mrs. Micawber med djupsinnig min, »att det finns medlemmar af min
familj, som hyst farhågor för att mr. Micawber skulle anmoda dem om deras namn —- jag menar nu icke för att i
dopet tilldelas våra barn, utan för att nedskrifva på växlar och diskonteras på penningemarknaden.»

Det skarpsinniga uttryck, hvarmed mrs. Micawber tillkännagaf denna upptäckt, som om aldrig någon tänkt därpå
förr, tycktes någiot öfverraska min tant, som helt tvärt svarade: »Det skulle på det hela taget alls inte förvåna
mig, om ni hade rätt.»

»Som mr. Micawber nu står i begrepp att af-kasta de pekuniära skaklar, som så länge hållit honom i träldom»,
sade mrs. Micawber, »och att anträda en ny bana i ett land, som bjuder tillräckligt utrymme för hans talanger —
någonting enligt min tanke ytterst viktigt, ty mr. Micawbers talanger fordra framför allt svängrum — synes det
mig, att min familj borde fira tillfället genom en försoning. Hvad jag skulle önska se vore ett möte mellan mr.
Micawber och min familj vid en fest, gifven på min familjs bekostnad. Om då någon af de mest framstående
medlemmarna af min familj föreslog hans skål och man drack till hans välgång, skulle mr. Micawber sättas i
tillfälle att utveckla sina åsikter.»

»Min söta vän», sade mr. Micawber med någon hetta, »det är så godt att jag uttryckligen säger dig med
detsamma, att om jag skulle utveckla mina åsikter för den församlingen, komme de möjligen att anses af
förnärmande natur, emedan jag fått det intrycket, att de alla i gemen äro ena oförskämda snobbar och hvar och en
i synnerhet en inpiskad kanalje.»

»Micawber», sade mrs. Micawber och skakade på hufvudet, »du har aldrig förstått dem, och de ha aldrig förstått
dig.»

Mr. Micawber hostade.

»De ha aldrig förstått dig, Micawber», sade hans hustru. »De kunna kanske inte förstå dig. I så961



fall är det en olycka för dem. Jag beklagar denna olycka.»

»Jag är ofantligt ledsen, min älskade Emma», sade

mr. Micawber något blidkad, »att jag låtit förleda mig till uttryck, som kunna ha ens det aflägsnaste sken af att
vara för starka. Hvad jag ville säga är, att jag kan fara till utlandet utan att din familj lämnar mig ett understöd,
som säkert skulle beledsagas af en afskedsryckning på deras kalla axlar, och att jag på det hela taget hellre
lämnar England i sakta mak än ser mig påskyndad från det hållet. Skulle de å andra sidan, min vän, bevärdiga dig
med ett svar på dina meddelanden — hvilket enligt bådas vår erfarenhet är föga troligt — så vare det långt ifrån
mig att ställa mig som hinder för dina önskningar.»

Sedan saken blifvit uppgjord på detta vänliga sätt, bjöd mr. Micawber sin fru armen, kastade en blick på de
högar af böcker och papper, som Traddles hade framför sig på bordet och sade, att de nu skulle lämna oss för oss
själfva, hvilket de också mycket högtidligt gjorde.

»Min bästa Copperfield», sade Traddles i det han, sedan de gått, lutade sig tillbaka i stolen och såg på mig med
en tillgifvenhet, som gjorde hans ögon röda och kom hans hår att yfva sig åt alla håll, »jag gör ingen ursäkt för att
jag besvärar dig med affärer, ty jag vet, att saken intresserar dig mycket, och att den kanske kan afleda dina
tankar. Kära ste bror, du är väl inte alldeles förbi ?»

»Det är ingen fara med mig», svarade jag efter en paus. »Vi ha mera anledning att tänka på min tant än på någon
annan. Du vet, hur mycket hon gjort för mig.»

»Ja visst, ja visst», svarade Traddles. »Hur skulle man kunna glömma det!»

»Men det är inte allt» ,sade jag. »Under de sista fjorton dagarna har hon plågats af något nytt bekymmer och varit
inne i London hvarenda dag. Flera gånger har hon farit in tidigt och kommit tillbaka

61. — Dickens, David Copperfield.962

sent. I går, då hon hade den här resan för sig, var det nära midnatt då hon kom hem. Du känner hennes hänsyn för
andra. Hon vill inte säga mig, hvad det är som bekymrar henne.»

Min tant, blek och med djupa fåror i ansiktet, satt alldeles orörlig tills jag slutat tala. Då föllo några tårar utför
hennes kinder, och hon lade sin hand på min.

»Det är ingenting, Trot, det är ingenting. Det kommer inte att upprepas. Du skall framdeles få veta allt. Se så, min
snälla Agnes, låt oss nu sysselsätta oss med de här angelägenheterna.»

»Den rättvisan måste jag göra mr. Micawber», började Traddles, »att fastän det vill synas som om han inte
arbetade till mycken nytta för sig själf, är han alldeles outtröttlig då han arbetar för andra. Jag har aldrig sett
maken. Om han alltid går på i samma St|jakt, skulle han efter vanlig beräkning nu vara ett par hundra år gammal.
Den hetta han ständigt drifvit jupp sig till och det vilda och häftiga sätt, hvarpå han både natt och dag gräft i
papper och böcker — att inte tala om den mängd af bref han skrifvit och afsändt mellan det här huset och mr.
Wickfields samt ofta tvärt öfver bordet, då han suttit midt emot mig och det varit mycket lättare att tala — är
någonting vidunderligt.»

»Bref!» .utbrast min tant. »Jag tror han drömmer i brefform.»

»Och äfven mr. Dick har gjort underverk», sade Traddles. »Så snart han befriats från uppdraget att bevaka Uriah
Heep, som han såg efter på ett sätt jag aldrig sett öfverträffad^ började han ägna sig åt mr. Wickfield. Och jag
försäkrar, att hans ifver att viara till nytta vid de undersökningar vi hålla på med och det verkliga gagn han gjort
genom att göra utdrag, taga afskrifter och gå ärenden, verkat som en sporre på oss.»

»Dick är en mycket märkvärdig man», sade min tant, »och det har jag alltid påstått. Det vet väl du, Trot ?»963

»Med glädje kan jag säga er, miss Wickfield», fortfor Traddles, »att mr. Wickfields tillstånd mycket förbättrats
under er frånvaro. Befriad från den mara, som så länge plågat honom, och från de hemska farhågor, under hvilka



han lefvat, är han som en annan människa. Hans oförmåga att koncentrera ßitt minne och sin uppmärksamhet på
vissa särskilda »delar af affärsverksamheten har i betydlig mån upphäft^ och han har kunnat hjälpa oss med att
klargöra åtskilliga saker, som det utan honom varit svårt om icke hopplöst för oss att reda oss .med. Men hvad
jag har att göra är att komma till resultaten, som lätt kunna sammanfattas, och inte prata om de hoppgifvande
omständigheter jag iakttagit, annars slutar jag aldrig.»

Hans naturliga sätt och anslående enkelhet ådagalade, att detta sade han för att ingifva oss mod och sätta Agnes i
stånd att med mera tillförsikt höra sin far nämnas;, men det var inte mindre angenämt för det,

!»Låt mig se», sade Traddles och bläddrade i papperen på bordet. »Sedan vi nu räknat våra tillgångar och bragt
ordning i en hel mängd oafsiktligt trassel i första rummet och åtskilligt afsiktligt trassel och fusk i det andra, äro
vi på, det klara med att mr. Wickfield när som helst kan upphöra med sin affär och sin agentur utan att någon
brist eller balans ifrågakommer.»

»Gud vare lof för det!» utbrast Agnes innerligt.

»Men», sade Traddles, »det öfversk|ott som uppstode och som han skulle lefva af — och nu inbe-räknar jag
äfven inkomsten af husets försäljning — blefve då så litet, troligen endast några hundra pund, att det kanske
ändå, miss Wickfield, vore klokt att öfverväga, huruvida han icke borde bibehålla uppsikten öfver det gods, hvars
penningförvaltare han så länge varit. Han kunde ju få råd och hjälp af sina vänner, då han nu är fri. Ni själf, miss
Wickfield — Gopperfield — jag —»

»Jag har redan öfvervägt saken, Tro t wood», sade964

Agnes och såg på mig, »och jag känner, att det bör icke ske, får icke ske, icke ens om det tillstyrkes af en vän
som jag är så tacksam mot och skyldig så mycket.»

»Jag vill inte säga, att jag tillstyrker det», sade Traddles. »Jag anser det rätt att föreslå det — intet vidare.»

»Det gläder mig att höra det», svarade Agnes med fasthet, »ty det inger mig hopp, nästan visshet om, att vi tänka
lika. Bästa mr. Traddles och bästa Trotwood, om blott pappa går ifrån saken med heder, hvad mera kan jag
önska! Mitt hopp har alltid varit att, om jag kunde se honom frigjord från de snaror som fasthållit honom, få
återgälda någon liten del af den kärlek och omvårdnad jag är honom skyldig och ägna mitt lif åt honom. I flera år
har detta varit min käraste förhoppning. Att åtaga mig omsorgen om hans framtid är, näst vetskapen om att han
befriats från allt betungande ansvar, den största lycka jag kan tänka mig.»

»Har du tänkt på hur det skulle gå till, Agnes ?» frågade jag.

»Det har jag visst. Var inte rädd, Trotwood. Jag är säker om framgång. Här är det så många som känna mig och
tänka vänligt om mig, det vet jag. Var inte orolig för mig. Våra behof äro inte stora. Om jag hyr det kära gamla
huset och håller skola där, kommer jag att bli både nyttig och lycklig.»

Den stilla innerligheten i hennes glada röst återkallade lifligt först det kära gamla huset och så mitt ödsliga hem,
och mitt hjärta var för fullt för att finna uttryck i ord. Traddles låtsade en liten stund, att han ifrigt letade bland
papperen.

»Och så, miss Trotwood», sade Traddles, »öfvergå vi till era pengar.»

»Nå ja, sir», suckade min tant, »det enda jag kan säga om dem är, att om de gått förlorade* kan jag bära det, och
att om de inte gjort det, skall jag bli glad att återfå dem.»

»Det var visst ursprungligen åtta tusen pund i statsobligationer ?» sade Traddles.965

»Alldeles riktigt!» sade min tant.

»jag kan inte redogöra för mera än fem», sade Traddles och såg helt förvirrad ut.

»Menar ni tusen, ?» frågade min tant. »Eller menar ni pund ?»

»Fem tusen pund», sade Traddles.



»Mera fanns det inte heller», sade min tant. »Tre tusen sålde jag själf. Ett tusen betalade jag i inskrif-ningsafgift
för dig, kära Tröt, och de andra två tusen har jag i mitt förvar. Då jag förlorade det öfriga, ansåg jag det klokt att
ingenting säga om den summan utan i hemlighet gömma den tills den onda dagen kom. Jag ville jsüe hur du
skulle stå dig i profvet, Tröt, och du stod dig präktigt, visade dig ihärdig, själfständig och försakande. Detsamma
gjorde Dick. Tala inte med mig nu, ty; jag känner, att mina nerver äro litet i olag.»

Ingen som sett henne sitta där så rak med armarna i kors, hade kunnat tro det, men hon hade en underbar
sjäifbehärskning.

»Då kan jag till min stora glädje intyga», sade Traddles med strålande anlete, »att hela summan är räddad!»

»Ingen får lyckönska mig!». utbrast min tant. »Hur kan ni förklara det, sir ?»

»Ni trodde, att pengarna blifvit förskingrade af mr. Wickfield ?» sade Traddles.

»Ja, visst gjorde jag det», sade min tant, »och var därför lätt nedtystad. Agnes, inte ett ord!»

»Och obligationerna såldes också, med stöd af den fullmakt ni aflämnat, men jag behöfver inte säga af hvem.
Sedan föregaf den där skurken, och bevisade äfven med siffror för mr. Wickfield, att han satt sig i besittning af
pengarna — enligt fullmakt i n b 1 a n c o, sade han, för att hindra andra svårigheter och brister att komma i
dagen. Mr. Wickfield var nu så svag och låg så ohjälpligt i händerna på honom, att han sedan till er åtskilliga
gånger utbetalade ränta på ett fingeradt kapital, som966

han visste icke fanns till, på så sätt gjörande sig delaktig ü bedrägeriet.»

»Och till sist tog han hela skulden på sig», tillade min tant, »och skref ett vanvettigt bref till mig, i hvilket han
anklagade sig för stöld och alla möjliga brott. Jag gjorde honom då ett besök tidigt en morgon, begär dje att få ett
tändt ljus, brände upp brefvet och sade åt honom* att om han någonsin kunde göra rätt för sig och betala mig, så
skulle han göra det; hvarom icke, skulle han tiga med saken för sin dotters skull. Om någon säger ett ord till mig,
lämnar jag huset!»

Alla förblefvo vi tysta; Agnes satte händerna för ansiktet.

»Och ni, min gode vän», sade min tant efter en paus, »ni har verkligen lyckats tvinga honom att återlämna
pengarna ?»

»Saken var den», svarade Traddles, »att mr. Micawber så fullkomligt inringat honom och alltid var färdig med så
många nya anklagelser, om en redan framkastad förfelade sin verkan, att hani omöjligt kunde undgå oss. En
högst egendomlig omständighet har jag att bemärka med afseende på denna summa, nämligen att han inte
tillägnade sig den så mycket för att tillfredsställa sin oerhörda girighet, som inte mer af hat mtot Copperfield. Det
sade han mig rent ut. Han sade, att han, om det gällt, velat ge ut en lika stor summa tör att motverka eller skada
Copperfield.»

»Aha!» sade min tant,; i det hon tankfullt rynkade pannan och såg) på Agnes. »Och hvart här han tagit vägen?»

»Det vet jäg inte. Han reste härifrån», sade Traddles, »tillsammans med sin mor, som hela tiden skrek och bad
och aflade bekännelser. De begåfvo sig af med en af nattdiligenserna till London, och mera vet jag inte om
honom, utom att hans illvilja mot mig var oerhörd, då han reste,. Hani ansåg sig ha mig och mr. Micawber att
tackla för naistan lika mycket, öch jag sade hobom, att det tog jag som en artighet.»967

»Tror (du han hade några pengar, Traddles ?» frågade jag.

»ja, för all del», svarade han och nickade mycket allvarsamt åt mig. »Han hade nog skott sig på mer än ett sätt.
Men jag tror, att om du, Copperfield, vore i tillfälle att observera hans bana, skulle du finna att tillgång på pengar
aldrig fcommer att hindra den mannen från att göra snedsprång. Han är en sådan inpiskad hycklare, att allt hvad
han efterstrjäifvar måste vinnas på krokvägar. Det är den enda godtgörelse han får för det tvång han ålä|gger sig.
Alltid krälande sig fram på marken till det lilla mål han uppställt för ßig, förstorar han hvarje föremål, som står i
vägen för honom, pch följden är, att han alltid hatar och misstänker hvar och en, som på det oskyldigaste sätt



träder emellan honom och det. Därför bli också krokvägarna ofta, af minsta skäl eller utan något skäl, helt
plötsligt än krokigare än de varit. Man behöfver bara betrakta hans historia här for att veta det», sade Traddles.
»Han är ett vidunder af uselhet», sade .min tant. »Det vet jäg verkligen inte om han $r»> anmärkte Traddles
tankfullt. »Det är nog många, som kunna vara usla, om de riktigt lägga an på det.»

»Och nu till mr. Micawber», sade min tant. »Ja, nu till honom!» sade Traddles muntert. »Än en gång måste jag
ge mr. Micawber de största loford. Om inte han en lång tid varit ßå trägen och ihärdig, kunde vi aldrig ha
åstadkommit någonting nämnvärdt. Och jag tror, att vi kunna ^antaga, att mr. Micawber gjort det rätta för det
rättas /skull, då vi besinna hvilka villkor han kunnat föreskrifva Uriah för sin tystnad.»

»Det tror jag med», sade jag. »Hur mycket bör man ge honom?» frågade min tant. i

»Innan vi komma till den frågan», sade Traddles litet förlägen, »vill jag nämna, att jag ansåg det klokast att inte
låtsa om två punkter, då jag vidtog denna olagliga utredning — ty olaglig är den allt-968

igenom — af en ganska kinkig affär. — Allt kunde jag ju inte få som jag ville. — De reverser och kvitton mr.
Micawber gifvit honom på löneförskott —»

»De måste betalas —» inföll min tant.

»Ja, .men jag vet inte när de kunna komma fram eller hvar de äro», genmälde Traddles och spärrade fupp
ögonen. »Jag antar följaktligen, att mr. Micawber från denna stund och intill sin afresa oupphörligt blir arresterad
eller lagsökt.»

»Då måste han lika ofta bli satt på fri fot igen och lagsökningen bli honorerad», sade min tant. »Hur stort är hela
beloppet ?»

»Mr. Micawber har ju mycket omständligt infört dessa transaktioner — ty så kallar han dem — i en bok»,
svarade Traddles och log, »och han påstår, att diet hela uppgår till ett hundra tre pund och fem shilling.»

»Hur mycket skola vi då ge honom, den summan lriberäknad ?» frågade min tant. »Kära Agnes, delningen kunna
vi tala om sedan. Hur mycket bör han ha? Fem hundra pund?»

Men då föllo Träddles och jag in på samma gång och föreslogo, att en helt liten summa skulle lämnas åt mr.
Micawber, och Uriahs fordringar inlösas allteftersom de presenterades. Vi ansågo, att familjen borde få sina
resbiljetter, sin utstyrsel och hundra pund, och att mr. Micawbers anordningar med afseende på återbetalningen
af de förskjutna medlen borde tagas på allvar, emedan det kunde vara hälsosamt för honom att ha det bandet på
sig. Jagi àntyjdSde dessutom!, att det vore skäl att jag gaf någon förklaring öfver hans karaktär och historia till
mr. Peggotty, som jag ju visste, att man kunde lita på, och att mr. Peggotty toge hand om ytterligare hundra pund
för mr. Micawbers räkning, utan att denne visste något om saken. Jag föreslog vidare, att jag skulle väcka mr.
Micawbers intresse för mr. Peggotty genom att meddela honom så mycket af mr. Peggottys historia, som jag
ansåg riktigt eller lämpligt att berätta och söka att till deras öm-969

sesidiga fördel sammanföra dessa båda. Alla voro vi med om detta, och det är så godt att jag nämner med
detsamma, att hufvudpersonerna själfva kort därefter villigt och gärna gingo in på vår uppfattning.

Då jag såg att Traddles återigen gaf min tant en orolig blick, påminde jag honom om den andra och sista punkten
han omnämnt.

»Du, Copperfield, och din tant torde ursäkta mig», sade Traddles tveksamt, »om jag vidrör ett smärtsamt ämne,
men jag anser det nödvändigt att återföra det till ert minne. Den minnesvärda dag, då mr. Micawber framställde
sina anklagelser mot Uriah Heep, gjorde denne senare en hotfull anspelning på din tants man.»

Min tant, som bibehöll sin strama hållning och gitt skenbara lugn,,, nickade jakande.

»Möjligen var detta», anmärkte Traddles, »endast en oförskämdhet utan någon betydelse?»

»Nej», sade min tant.



»Det fanns således — ursäkta min fråga — en sådan person, som han kunde ha någon makt öfver?»

»Ja, min vän», svarade min tant.

Traddles blef lång i synen vid denna upplysning och förklarade, att det ämnet hade han icke ansett sig kunna
vidröra. Det hade delat samma öde som mr. Micawbers reverser och icke införts bland de uppställda villkoren.
Vi hade icke längre någon myndighet öfver Uriah Heep, och om så var, att han kunde göra oss eller någon af oss
någon skada eller ledsamhet, skulle han säkert icke uraktlåta det.

Min tant satt alldeles orörlig, men så banade sig åter några tårar väg utför hennes kinder.

»Ni har alldeles rätt», sade hon, »och det var mycket omtänksamt af er att nämna det.»

»Kan jag, — eller Copperfield — göra någonting härvidlag?» frågade Traddles mildt.

»Ingenting alls», svarade min tant, »men tack, tusen tack. Kära Trot, det var nog bara en tom hotelse. Gå nu efter
mr. och mrs. Micawber, och ingen af er får tala med mig nu!» Och därmed slä-172

tade hon ut sin klänning och satt kapprak och stirrade på dörren.

»Se här ha vi mr. och mrs. Micawber 1» sade min tant, då de kommo in. »Ursäkta att vi hållit er så länge från
rummet. Nu skall jag tala om för er, hvilka anordningar vi ha tänkt föreslå.»

Dessa utvecklade hon nu till hela familjens belåtenhet — alla barnen hade också kommit in — och mr.
Micawbers punktliga vanor på det inledande stadiet af alla penningtransaktioner gjorde sig gällande till den grad,
att han genast i den mest animerade sinnesstämning rusade ut för att köpa stämpladt papper till sina förbindelser.
Men hans fröjd blef ganska kort, ty inom fem minuter kom han tillbaka under bevakning af en rättsbetjänt och
meddelade oss under en flod af tårar, att allt var förloradt. Vi, som voro beredda på denna tilldragelse, hvilken
naturligtvis härledde sig från Uriah Heejp, betalade genast pengarna, och efter ytterligare fem minuters förlopp
satt mr. Micawber vid bordet och ifyllde Ide stämplade blanketterna med ett sådant uttryck af fullkomlig glädje,
som endast denna angenäma sysselsättning eller beredandet af den goda punschen kunde till en sådan grad
förläna hans skinande anlete. Att se honom arbeta på blanketterna med en artists förtjusning, behandla dem som
värdefulla konstalster, betrakta dem från sidan, göra viktiga anteckningar af data och belopp i sin annotationsbok
och så taga en öfverblick öfver dem sedan de blifvit färdiga, till fullo uppskattande deras värderika beskaffenhet,
var någonting alldeles makalöst.

»Det bästa ni nu kan göra, sir, om ni tillåter mig att ge er ett råd», sade min tant, »är att fölr framtiden afsvärja
denna sysselsättning.»

»Madame», svarade mr. Micawber, »det är min afsikt att inskrifva denna ed på framtidens hvita försättsblad.
Mrs. Micawber skall bevittna den. Jag hoppas», sade mr. Micawber, »att min son Wilkins alltid skall komma
ihåg, att han gör oändligt mycket bättre om han sticker sin hand i elden än om han173

begagnar den till att handskas med de ormar, som förgiftat hans olycklige faders hjärteblod I» Djupt rörd och i
minuten förvandlad till en sann bild af förtviflan, betraktade nu mr. Micawber ormarna med ett uttryck af dyster
afsky — i hvilken dock något af hans förra beundran för deim dröjde kvar — vek; ihop dem och stoppade dem i
fickan.

Och därmed voro aftonens affärer afslutade. Vi voro trötta af sorg och möda, och min tant och jag skulle dagen
därefter återvända till London. Det gjordes upp att familjen Micawber skulle komma efter, sedan den sålt sitt
bohag till en mäklare, att mr. Wickfields affärer så fort som möjligt skulle ordnas under Traddles ledning och att
äfven Agnes skulle komma till London under det att detta pågick. Vi tillbringade natten i det gamla huset, som
befriadt från Heeps närvaro föreföll som renadt efter en sjukdom, och jag låg i mitt gamla rum, som en
skeppsbruten sjöman, som återkommit till hemmet.

Dagen därefter återvände vi till min tants hem, icke till mitt, och då hon och jag sutto på tu man hand som förr,
innan vi gingo till hvila, sade hon:



»Trot, vill du verkligen veta hvad som tryckt mitt sinne på sista tiden?»

»Ja, visst vill jag det, tant. Om det någonsin funnits en tid då jag känt det svårt att ni skulle, ha någon sorg eller
oro, som ej jag fick dela, är det nu.»

»Du har haft nog af sorg, barn», sade min tant ömt, »utan att jag skulle öka den med mina små bekymmer. Af
något annat skäl kunde jag aldrig förtiga något för dig.»

»Det vet jag nog»» sade jag. »Men tala om det nu.»

»Skulle du vilja åka ett stycke med mig i morgon bittida?» frågade min tant.

»Visst vill jag det.»

»Klockan nio», sade hon. »Då skall jag tala om det för dig.»

Klockan nio satte vi oss följaktligen i en vagtn972

och åkte till London. Vi foro länge genom gatorna, tills vi kommo ti|ll ett af de stora sjukhusen. Helt nära
byggningen stod en enkel likvagn. Kusken kände igen min tant, hon gaf honom ett tecken genom vagnsfönstret,
och han körde långsamt bort; vi följde efter.

»Nu förstår du det, Trot», sade min tant. »Han är död.»

»Dog han på sjukhuset?»

»Ja.»

Hon satt stel och orörlig bredvid mig, men åter såg jag ett par tårar på hennes kind.

»Han har varit där en gång förr», sade min tant efter en kort tystnad. »Han var länge skröplig — en bruten och
förstörd människa sedan många år. Då han under sin sista sjukdom fick veta hur det stod till med honom, bad han
dem skicka efter mig. Då ångrade han sig — ångrade sig mycket.»

»Och ni for till honom, tant, det vet jag.»

»Ja,, jdet gjorde jag. Jag var sedan ofta hos honom.»

»Han dog väl kvällen innan vi foro till Canterbury ?» sade jag.

Min tant nickade. »Nu kan ingen göra honom något ondt», sade hon. »Det var en tom hotelse.»

Kistan fördes utom staden till kyrkogården vid Hornsey. »Bättre här än invid gatorna», sade min tant. »Här
föddes han.»

Vi stego ur och följde den enkla kistan till en vrå, som jag väl minnes, där jordfästningen ägde rum.

»I dag för trettiosex år sedan gifte jag mig», sade min tant, då vi gingo tillbaka till vagnen. »Guld vare oss alla
nådig I»

Vi satte oss i vagnen under tystnad, och länge satt hon så med min han4 i sin. Till sist brast hon i gråt och sade:

»Han var en vacker och ståtlig man, då vi gifte oss, Trot — och han blef sorgligt förändrad.»

Det varade icke länge. Efter att ha lättat sig973

med tårarna blef hon snart lugn, ja, till och med glad. Hennes nerver hade blifvit litet angripna, sade hon, annars
hade hon inte gifvit vika för sinnesrörelsen. »Gud vare oss alla nådig!»

Så åkte vi då tillbaka till den lilla villan i Highgate, där vi möttes af följande borta bref som anländt med
morgonposten:

»Canterbury. Fredag.

Min bästa miss Trot wood, min bäste Copperfield I



Löftets sköna land, som en tid hägrat vid synranden, är åter insvept i ogenomträngliga dimmor och för alltid
undandraget den uslings ögon, hvars dom nu är beseglad 1

Ännu en häktningsorder har blifvit utfärdad (af Hans Majestäts höga domstol King's Bench i Westminster) i ett
annat mål, Heep mot M i c a! w b e r, och svaranden i det målet är ett byte för den sheriff som företräder den
juridiska rättvisan i detta distrikt.

'Nu är dagen, nu är stunden; Se hur härens leder slutas, Hur stolts Edvards trupper nalkas — Tunga bojor,
träldom? tid!'

Dömd därtill och till ett snart slut — ty själslig tortyr kan icke uthärdas längre än till en viss punkt, och den
punkten känner jag mig nu ha nått — är min bana utlupen. Gud välsigne er I Om någoi^ resenär i framtiden af
nyfikenhet, möjligen blandad, det hoppas jag, med ett visst deltagande, besöker det fängelse, som i denna stad är
afsedt för gäldenärer, (antar jag, att han undrande stannar, då han på dessa murar upptäcker ,ristade med en rostig
spik,

de obekanta initialerna W. M.

P. S. Jag öppnar detta bref för att säga, att vår gemensamma vän, mr. Thomas Traddles — som974

ännu icke lämnat oss och ser ut att må förträffligt — betalt skulden jämte omkostnaden i miss Betsey Trot-
wtoods ädla namn, och att jagi själf med familj befinner mig på höjden af jordisk lycksalighet.»

KAP, LV.

Storm,

Jag närmar mig nu en tilldragelse i mitt lif, som är så ouitplånligy så gripande, så bunden medelst en oändlig
mångfald af länkar vid allt det föregående på dessa blad, att jag från min berättelses början, allt efter som jag
närmat mig den, sett den bli allt större och större, likt ett stort torn på slätten, och kasta sin bebådande skugga till
och med på händelserna i min barndom.

Flera år sedan den inträffat, plägade jag ofta drömma om den. Jag har rusat upp under ett så lifligt intryck af den,
att det varit som om den, ursinnigt rasat i mitt tysta rum under den lugna natten. Jag drömmer om den än, ehuru
med längre, ojämna mellanskof. Den förbinder sig med stormvinden, och man behöfver bara nämna hafsstranden,
så ser jag den tydligare för mig än något annat. Och så som jag ser den, vill jag försöka beskrifva den. Jag minns
den icke, jag ser den, ty den försiggår åter inför mina ögon.

Som tiden för emigrantfartygets afgång nu närmade sig, kom min goda gamla sköterska— vid vårt första
sammanträffande ömt deltagande i min sorg — resande till London. Jag var ständigt tillsammans med henne och
hennes bror och Micawbers — ty dessa höllo mycket ihop —, men Emily såg jag aldrig. 974
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den icke, jag ser den, ty den försiggår åter inför mina ögon.
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En afton kort innan fartyget skulle afgå, var jag ensam med Peggotty och hennes bror. Samtalet rörde sig kring
Kam. Hon beskref hur hjärtligt han tagit afsked af henne och hur manligt och stilla han betett sig, framför allt den
sista tiden, hvilken hon ansåg den för honom mest pröfvande. Detta var ett ämne, vid hvilket den goda varelsen
aldrig tröttnade, och vi voro lika intresserade af att höra de många vackra drag hon, som varit så mycket med
honom, hade att anföra som hon af att berätta dem.

Min tant och jag höllo då på med att flytta våra möbler från de båda boningshusen i Highgate. Jag ämnade mig
utomlands, hon ämnade vända åter till sitt hus i Dover. För tillfället hade vi tagit några rum vid Covent Garden.
Då jag efter denna aftons samtal begaf mig dit, tänkande på hvad som tilldragit sig mellan Ham och mig då jag
sist var i Yarmouth, började jag vackla i min ursprungliga föresats att lämna ett bref till Emily i hennes morbrors
hand, då jag sade honom farväl på fartyget, och undrade, om det inte vore bättre att skrifva till henne nu. Sedan
hon mottagit mitt bref, skulle hon kanske önska att sända sin olycklige beundrare några afskedsord. Jag borde
sätta henne i tillfälle att göra det.

Innan jag gick till hvila, satte jag mig därför att skrifva till henne inne hos mig. Jag sade henne, att jag träffat
honom, och att han bedt mig säga henne det som jag redan på vederbörligt ställe antecknat på dessa blad. Jag
upprepade det ordagrant. Jag behöfde inte tillägga någonting, äfven om det varit min rättighet. Den trohet och
godhet, hvarom hans ord vittnat, kunde icke förskönas genom någon utsmyckning. Jag lämnade ut brefvet, med
tillsägelse att det skulle ombesörjas följande morgon, efter att ha bifogat en rad till mr. Peggotty, som anmodades
att lämna fram det till henne. Och så gick jag ioch lade mig i dagbräckningen.

Jag var då mera nedsatt till krafterna än jag själf visste, och som jag inte somnade förrän solen gått oipp, låg jag
till långt fram på förmiddagen utan178 1

att känna mig vederkvickt. Jag väcktes af att min tant satt tyst bredvid min säng. Jag kände det under sömnen,
och jag antar, att vi alla haft dylika förnimmelser.

»Kära Trot», sade hon, då jag öppnade ögonen, »jag kunde inte besluta mig för att störa dig. Mr. Peggotty är här.
Får han komma upp?»

Jag svarade ja, och kort därefter steg han in.

»Master Davy», sade han sedan vi tagit hvarandra i hand, »jag gaf Em'ly ert bref, sir, och hon skref det här och
bad att jag skulle be er läsa det och» % om ni 'fnte fann något oriktigt i det, laga att det kbm fram.»

»Har ni läst det?» frågade jag.

Han nickade sorgset. Jag öppnade brefvet och läste följande:

>7ag har mottagit din hälsning. O, hvad kan jag skrifva till tack för din stora och välsignade godhet mot migl

Jag har lagt dina rader invid mitt hjärta. Där få de ligga tills jag dör. De äro skarpa törnen, men de äro en sådan
tröst. Jag har bedt öfver dem, o, jag har bedt så mycket. När jag ser hvad du är och hvad morbror är, anar jag
hvad Gud är och kan ropa till honom.

Farväl fö† alltid! Du kära, du goda vän, farväl för alltid i denna världen, I e7i annan värld kan det ju hända att
jag, om jag fått förlåtelse, vaknar som ett barn och kommer till dig. Tack för allt, och Gud välsigne dig! Farväl
för alltid/>

Detta var innehållet, fläckadt af tårar.

»Får jag säga henne, att ni inte fann något oriktigt i det och att ni är så god och lagar, att det kommer riktigt fram,



master Davy?» sade mr. Peggotty, sedan jag läst det.

»Det får ni visst», svarade jag, »men jag tänkte —»

»Hvad då, master Davy?»

»Jag tänkte fara ned till Yarmouth igen», sade977

•

jag. »Jag hinner mycket väl att komma tillbaka innan fartyget af går. Jag har honom alltid för mig i hans
ensamhet. Att just nu lämna honom brefvet och göra det möjligt för er att i afskedsminuten säga henne, att han
fått det, skulle bereda dem båda tillfredsställelse. Jag åtog mig högtidligt den hederlige mannens uppdrag, och jag
kan inte nog omsorgsfullt utföra det. Resan betyder ingenting för mig. Jag är orolig och behöfver röra på mig. Jag
far dit i afton.»

Ehuru han ifrigt försökte afråda mig, märkte jag, att han tänkte som jag, och om jag behöft stärkas i min afsikt,
skulle detta varit nog. På min begäran tog han vägen om diligenskontoret och skref upp mig för platsen på
kuskbocken. Och på aftonen begaf jag mig af, anlitande detta fortskaffningsmedel, på den väg jag så ofta befarit
under växlande förhållanden.

»Tycker ni inte», frågade jag kusken under första skjutshållet från London, »att himmeln ser högst underlig ut ?
Jag vet mig aldrig ha sett något dylikt.»

»Inte jag heller, sir», svarade han. »Det betyder jstorm, sir. Det dröjer nog inte länge, innan man får höra talas
om sjöolyckor.»

Det var ett mörkt virrvarr — här och där afbrutet af en färg, liknande den af röken från fuktigt bränsle — ett
mörkt virrvarr af jagande moln, som tornade upp sig i de väldigaste massor och väckte föreställningen om större
höjder i molnen än djup under dem, äfven om man gick till jordens djupaste svalg, och genom dessa molnmassor
tycktes månen vildt brotta sig fram> som om han fruktat en rubbning i n|aturlagarna, kommit på villovägar och
blifvit skrämd. Det hade blåst hela dagen, och med ett förfärande gny steg nu vinden. Ännu en timme, och den
hade tilltagit än mera, himlen var mörk' och det blåste starkt.

Men allt efter som natten fortskred, tätnade molnen alltmer öfver hela himlahvalfvet, och det blåste allt värre och
värre. Ovädret tilltog slutligen så att våra 62. — Dickens, David C oppe*field.978

hästar knappt kunde komma fram. Många gånger under nattens mörkaste del — det var nu långt inne i
september, då nätterna icke äro korta — vände sig hästarna i förspannet om eller tvärstannade de, och ofta
fruktade vi på allvar att diligensen skulle blåsa omkull. Starka regnbyar drefvos likt skurar af stål framför
stormen, och om det vid dessa tillfällen fanns någon möjlighet att söka sig i lä inlvid några träd eller någon mur,
stannade vi gärna af ren oförmåga att fortsätta kampen.

Då dagen grydde, stormade det allt värre och värre. Jag hade varit i Yarmouth då sjömännen sagt att stormen
lossade kanoner, men någonting jämförligt med detta hade jag aldrig varit med om. Vi kommo till Ipswich —
mycket försenade, ty vi hade nödgats kämpa oss fram hvar tumsbredd mark sedan vi kommit tio mil från
London) — och funno en folkhop samlad på torget, efter att ha stigit upp midt i natten af fruktan för ramlande
skorstenar. Några af dessa människor kommo in på gästgifvargården, under det att vi bytte hästar, och de
berättade, att stora blyplåtar ryckts från ett högt kyrktorn och slungats in på en bakgata, där de afspärrat trafiken.
Andra hade att förtälja om landtfolk, som kommit in från byarna i trakten och som sett stora träd ligga uppryckta
med rötterna och sädesstackar kringkastade på vägarna och fälten. Och än förmärktes intet aftagande, tvärtom
steg stormens våldsamhet.

I samma mån vi närmade oss hafvet, hvarifrån den förfärliga vinden blåste in rakt mot land, blef den alltmera
hemsk'. Långt innan vi sågo hafvet, kände vi dess skum på läpparna, och ett salt regin öste ned öfver oss. Vattnet
hade inkräktat många mil af den flacka heden i närheten af Yarmouth, och hvarenda damm och pöl piskade sina



bräddar och hade sitt lilla tillskott af bränningar, som vräkte sig emot oss. Då vi fingo hafvet i sikte, höjde sig
ibland vågorna vid horisonten öfver den vältrande afgrunden och tedde sig likt glimtar af en annan strand med
torn . och byggningar, och då vi till sist rullade979

in i staden, kommo människorna ut från sina hus, vinglande på benen och med utslaget hår, undrande öfver
postvagnen, som kunnat reda sig en sådan natt.

jag tog in på det gamla värdshuset och gick ned för att se på hafvet, vacklande fram på gatan, som var beströdd
med sand, tång och massor af flygande skum, rädd för det neddansande skiffret och takteglet, huggande fast i
personer, som jag mötte i tvära vändningar. När jag kom närmare stranden, såg jag inte bara fiskarefamiljer utan
stadens halfva bef olkning stå liksom på lur bakom byggningarna. Allt emellanåt trotsade några af dem stormens
raseri för att få se på hafvet, men fördes ur sina banor, när de sedan försökte att i sicksack vända tillbaka.

Då jag anslöt mig till dessa grupper, fann jag klagande kvinnor, hvilkas män voro ute på sill- eller ostronfiske i
båtar, som man hade mycket skäl antaga gått till botten, innan de hunnit söka sig in i någon hamn. Gråhåriga
gamla sjömän syntes bland folket, skakande på hufvudet, då de sågo från vattnet till himmelen, och mumlande
till hvarandra, och där funnos skeppägare, uppskakade och ängsliga, barn, som flockade sig tillsammans och
blickade upp till de äldre, till och med kraftiga sjöbussar, som med oro, i lä af säkert skydd, riktade sina kikare
mot hafvet, som om de bespejat en fiende.

Själfva det ofantliga hafvet förvirrade mig, då jag, trots den förblindande stormen, de flygande stenarna?,
sandyran och det förfärliga bullret, kunde få ro att betrakta det någon minut. Då de höga vattenväggarna kommo
inrullande och, då de stodo som högst, slungade sig ned i bränningen, såg det ut som om den minsta af dem
kunnat begrafva staden. Då den återgående vågen sedan med ett hest rytande drog sig tillbaka, tycktes den suga
djupa hålor i stranden, som om den haft för afsikt att underminera jorden. När några hvit toppiga vågor kommo
fram-dundrande och splittrades innan de nådde land, tycktes hvarje beståndsdel af den forna helheten, i full be-
182

sittning af dess raseri rusa fram för att ingå som del i ett nytt vidunder. Böljande bergl förvandlades till dalar,
böljande dalar — stundom genomskjutna af en enda stormfågel — lyftes upp och blefvo berg; massor af vatten
ansatte och skakade stranden med ett dånande ljud; hvarje skepnad rullade vildt framåt, så fort den kommit till,
för (att ändra form och plats och drifva bort sin företrädare; den inbillade stranden vid horisonten med sina torn
och bygg-ningar höjde och sänkte sig, molnen jagade fram fort och tätt, och det var som om hela naturen hållit på
att sprängas och upplösas.

Då jag inte fann Ham bland de människor, som sammanförts af denna minnesvärda storm — ty än i dag talar
man om den som den våldsammaste som hemsökt den kusten — begaf jag mig till hans hus. Det var stängdt, och
som ingen öppnade då jag knackade på, gick jag på bakvägar och genom smala gränder till det varf, där han
arbetade. Där fick jag veta, att han begifvit sig till Lowestoft för att biträda med några angelägna
skeppsreparationer, där hans skicklighet behöfdes, men att han tidigt följande dag väntades tillbaka.

Jag vände då om till värdshuset, och då jag tvättat och klädt mig och förgäfves försökt att sofva,; var klockan
fem. Jag hade inte suttit i fem minuter framför elden i kafferummet, då kyparen kom in, och under förevändning
att sköta om den började tala till mig. Han berättade, att två kolfartyg med besättning och allt gått till botten
några mil från Yar-mouth och att några andra fartyg, hårdt ansatta arbetat af alla krafter ute på redden för att
hålla sig från stranden. Gud nåde dem och alla stackars sjöman^ sade han, om vi finge ännu en natt lik den sista!

Jag kände mig mycket nedslagen, mycket ensam och erfor en oro öfver att icke ha funnit Ham, som ej stod i
något rimligt förhållande till sin anledning. De nyligen timade tilldragelserna hade gripit mig mera än jag själf
visste, och jag var riktigt yr i hufvudet till följd af att jag så länge varit utsatt981

för den häftiga stormen. I mina tankar och erinringar hade uppstått en sådan förvirring, att jag inte kunde hålla
reda på tid och rum. Jag tror till exempel, att ifall jag gått ut i staden, hade jag inte blifvit förvånad om jag mött
någon, som jag visste nu måste vara i London. Mitt sinne låg i dessa hänseenden under för en sällsam



likgiltighet, men å andra sidan var det lifligt upptaget af alla de minnen platsen naturligtvis väckte, och dessa
voro synnerligen klara och tydliga.

I detta tillstånd skulle naturligtvis utan min vilja kyparens sorgliga meddelanden angående kolfartygen genast
förbinda sig med min oro för Ham. Jag hyste nog en viss farhåga för att han sjöledes skulle återvända från
Lowestoft och omkomma på vägen, och denna fruktan blef så stark:, att jag beslöt att, innan jag intog min
middag, gå tillbaka till varfvet och fråga båtbyggaren, om han ansåg det troligt att Ham skulle komma tillbaka
sjövägen. Om han gaf mig minsta anledning att tro detta, skulle jag fara öfver till Lowestoft och hindra det
genom att taga honom med mig.

I hast beställde jag min middag och gick1 tillbaka till varfvet. Det var inte för tidigt, ty båtbyggaren stod med
lyktan i handen och höll på att stänga porten. Han rent af skrattade, då jag kom fram med min fråga, och svarade,
att det behöfde man inte* vara rädd för. Ingen som hade sitt förnuft i behåll Skulle ge sig ut i en storm lik denna,
minst af alla Ham Peggotty, som varit sjöman alltsedan han föddes.

Af detta hade jag haft en så pass stark känsla på förhand, att jag riktigt blygts att framställa den1 fråga jag likväl
känt mig manad att göra, och nu vände jag tillbaka till värdshuset. Om en sådan storm kunde tilltaga, tilltog
denna. Tjutet och dånet, smällandet i fönster och dörrar, dundret i skorstenarna, det skenbara gungandet af själfva
huset där jag var, hafvets oerhörda uppror voro nu än förfärligare än på förimiddagen. Och därtill hade nu
mörkret sällat982

sig, och det förlänade stormen nya fasor, verkliga och inbillade.

jag kunde inte äta, jag kunde inte sitta stilla, jag kunde inte hålla ut med någonting. Någonting inom mig, en svag
motsvarighet till den yttre stormen, rörde ,upp mina minnens djup och ställde till tumult däri. Men trots denna
förvirring i mina tankar, som böljade likt det dundrande hafvet, stodo dock stormen och min oro för Ham alltid i
förgrunden.

Min middag bars ut nästan orörd, och jag försökte att uppfriska mig med ett par glas vin. Förgäfves. Jag föll i en
dof slummer framför elden> utan att förlora medvetandet vare sig af ovädret utomhus eller af platsen där jag var.
Båda behärskades nu af en ny och obestämbar fasa; och då jag vaknade — eller, rättare sagt, skakade af mig den
dvala, som höll mig fast i stolen — skälfde hela min varelse af en oförklarlig fruktan, jag visste ej för hvad.

Jag gick af och an i rummet, försökte läsa i en gammal tidning, lyssnade till de hemska ljuden — såg ansikten,
tilldragelser pch figurer i elden. Till sist plågades jag till den grad af den ostörda klockans jämna tick-tack på
väggen, att jag beslöt att gå och lägga mig.

På en sådan afton kändes det lugnande att få höra, att några af husets tjänare kommit öfverens om att sitta uppe
till morgonen. Jag gick till sängs, utomordentligt trött och tungb det första jag lagt mig, försvunno dessa känslor
som genom ett trollslag, jag var spritt vaken, och alla mina sinnen voro ovanligt skärpta.

I timtal låg jag och lyssnade till stormen och hafvet; än tyckte jag mig höra skrik ute på djupen, än affyrandet af
signalskott, än dånet af störtande hus i staden. Flera gånger gick jag upp och såg ut, men upptäckte ingenting
annat än reflexen af mitt smala ljus i fönsterrutan och mitt eget tärda ansikte, som blickade emot mig från det
svarta tomrummet.

Till sist nådde min oro en sådan höjd, att jag983

kastade på mig kläderna och gick utför trappan. I det stora köket, där jag] dunkelt skönjde skinkorna och
lökknipporna,, som hängde ned från bjälkarna, sutto de vakande i olika ställningar kring ett bord, med afsikt
flyttadt så långt som möjligt från den stora skorstenen till närheten af dörren. En vacker ung flicka, som stoppat
för öronen med förklädet och satt och stirrade på dörren, skrek högt då jag kom in, ty hon tog mig för ett spöke.
De andra hade dock mera besinning och voro glada åt en tillökning i sällskapet. En af karlarna frågade mig, med
anledning af det ämne de afhandlat ,fbm jag trodde, att de omkomna besättningarnas själar voro ute i stormen.

Jag antar, att jag stannade ett par timmar därnere. En gång öppnade jag porten och tittade [ut på den tomma



gatan. Sanden, tången och skummet yrde förbi, och jag måste ropa på hjälp för att få igen porten och kunna
stänga den.

Ett dystert mörker radde i mitt ensliga rum, när jag till sist återvände dit; men nu var jag trött, och sedan jag lagt
mig för andra gången föll jag — som från ett torn i ett svalg — i en djupi sömn. Jag har ett intryck af att det,
fastan jag drömde att jag var annorstädes och upplefde en mångfald af växlande scener, dock alltid blåste i min
dröm. Till sist förlorade jag likväl äfven denna svaga anknytning till verkligheten och var i sällskap med ett par
kära vänner — hvilka minnes jag icke — i färd med att vid kanonernas jdunder belägra en stor stad.

Kanondundret var så starkt och uthålligt, att jag inte kunde höra något som jag ville höra, förrän jag gjorde ett
kraftigt bemödande — och vaknade. Det var full dager — klockan var åtta eller nio; stormen rasade i stället för
batterierna, och någon knackade på min dörr och ropade åt mig.

»Hvad är det?» skrek jag.

»Ett skepp har förlist! Alldeles här intill!»

Jag sprang ur sängen och frågade hvad det var för ett skepp.984

»En skonare från Spanien eller Portugal, lastad med frukt och vin. Skynda er, sir, om ni vill se den. Där nere vid
stranden väntar man hvar minut att den skall krossas.»

Den ,upprörda stämman förtonade i trappan; jag klädde mig så fort som möjligt och skyndade ut på gatan.

Mycket folk var där före mig, alla sprungo åt samma håll, nämligen åt stranden till. Jag sprang samma väg, hann
om många och såg snart det vilda hafvet framför mig.

Vinden hade nu sackat af något, ehuru ej mera märkbart än om sex kanoner af hundra tystnat och minskat den
drömda kanonadens styrka. Men hafvet, hvars rörelse ökats af ännu en natts uppror, var oändligt mycket
förfärligare än då jag såg det sist. Hvarje fas af dess förekomsts ätt hade så till sägandes svällt ut, och den höjd,
hvartill brottsjöarna stego, tornade upp sig och tumlade öfver hvarandra innan de rullade in, var
häpnadsväckande.

Svårt var det att höra någonting annat än vind och våg, hopen trängde på, villervallan var förskräcklig, och under
mina andlösa bemödanden att hålla stånd mot vädret var jag så förvirrad, att jag såg utåt hafvet efter vraket och
upptäckte intet annat än de stora vågornas skummande kammar! En half-klädd fiskare, som stod bredvid mig,
pekade då med sin nakna arm — å hvilken en tatuerad pil pekade åt samma håll — åt vänster. Då, store Gud, såg
jag det, tätt invid oss!

Den ena masten hade blifvit afbruten sex eller åtta fot från däcket och låg nu öfver relingen, insnärjd i ett virrvarr
af segel och tåg; och hela denna massa slog mot fartygets sida som om den velat slå in den, under det att fartyget
rullade och stampade utan ett ögonblicks uppehåll och med en alldeles ofattlig våldsamhet. Till och med då
gjordes några försök att afhugga den delen af vraket, ty när skeppet, som låg med bredsidan till, under rullningen
vände sig åt oss, urskilde jag tydligt hur folket ar-985

betade med yxorna, särskildt såg jag en rörlig figur med långt lockigt hår, som stack af mot de öfriga. Men i
samma ögonblick steg från stranden ett gällt anskri, som hördes öfver både vind och våg; hafvet svepte in öfver
det rullande vraket, spolade däcket, och besättning, spiror, fat, plankor, relingar och massor af tross försvunno i
det sjudande svallet.

Den andra masten stod kvar ännu, med någtra vidhängande segeltrasor och en vild oreda af tåg,, som slängde hit
och dit. Fartyget hade stött på en gång, tillhviskade mig hest samma fiskare, lyft sig och stött på en gång till. Jag
tyckte mig höra, att han tillade, att det höll på att brista midskepps, och det kunde jag lätt förstå, ty rullningen och
stampningen voro sådana att intet människoverk länge kunde hålla stånd däremot. Under det att han talade,
hördes åter ett anskri af medlidande från stranden; fyra män stego med vraket ur djupet, fasthållande sig i riggen
på den kvarstående masten„ högst upp den lifliga gestalten med det lockiga håret.



Det fanns en klocka ombord, och då fartyget rullade och krängde som en förtviflad drifven till vanvett, äin
visande oss hela däcket, då hon lade sig !på relingen mot stranden, än intet annat än kölen, då hon vildt kastade
öfver åt andra sidan, ringde klockan, och dess ljud, dessa olyckligas dödsringning, bars till oss af vinden. 'Äter
förlorade vi henne ur sikte, åter steg hon upp ur djupet. Två af männen hade försvunnit. Ängesten på stranden var
i tillväxt. Männen klagade och knäppte ihop händerna, kvinnorna skreko och vände bort sina ansikten. Några
sprungo planlöst fram och tillbaka och ropade på hjälp, där ingen hjälp fanns. Själf var jag en af dessa
sistnämnda och anropade fanatiskt en klunga sjömän, som jag kände, att inte låta de där två stackars människorna
omkomma midt för våra ögon.

Upprörda som de voro, klargjorde de för mig — huru vet jag inte, ty det lilla jag hörde hade jag knappast
förmåga att fatta — att lif räddnings-986

båten för en timme sedan blifvit raskt bemannad men intet kunnat uträtta, och att som ingen karl var nog
vanvettig att försöka vada ut med en lina och på så sätt åstadkomma förbindelse med stranden, återstod ingenting
att försöka; men just då märkte jag, att folkmassan sattes i rörelse af någonting nytt, såg den dela sig och Ham
bana sig väg till dess främsta led.

Jag sprang fram till honom — möjligen för att besvärja äfven honom att hjälpa . Men hur förryckt jag än var till
följd af den för mig så nya pch förfärliga synen, väcktes jag till insikt om hans fara af hans beslutsamma ansikte
och hans blick utåt hafvet — alldeles samma blick, som jag mindes i sammanhang med den där morgonen efter
Emilys flykt. Jag höll honom med båda armarna tillbaka och besvor de sjömän, jag nyss talat med, att inte lyssna
till honom, inte begå mord, inte låta honom gå ett enda steg längre.

Ännu ett anskri höjdes på stranden, och då vi vände ,oss åt vraket, sågo vi det grymma seglet piska bort den
nedre af de båda männen och liksom triumferande flyga upp ,och angripa den smidiga gestalt, som nu var ensam
på masten. Inför en sådan syn och mot en beslutsamhet sådan som denne lugnt förtviflades, ßom sedan Jäinge
ledt halfva antalet af de tillstädesvarande, hade jag med samma hopp om framgång kunnat anropa stormen.
»Master Davy», sade han och fattade frimodigt mina båda händer, »är min stund kommen, så är den kommen,
hvarom icke;, så bidar jag den. Må Herren välsigna er, må han välsigna oss alla! Kamrater hjälp mig att bli klar!
Nu ger jag mig af!»

Man .drog migf, men icke ovänligt, ett stycke därifrån, ,där folket omringade mig under förklaring, att han
nödvändigt ville begifva sig ditut, med eller utan hjälp, och att jag endast skulle hindra de åtgärder som vidtogos
för hans säkerhet, om jag oroade idem som hade därmed att skaffa. Jag vet inte hvad jag svarade eller hvad de
vidare sade, men987

jag ßåg, att brådsida rådde nere vid stranden, att karlar sprungo med linor från ett där befintligt gångspel ,och
trängde in i en krets af gestalter, som dolde honom for mig. Sedan såg jag honom stå ensam i sjömanströja och
byxor med en lina i handen eller om handlofvens en annan slagen om lifvet, och ett litet stycke därifrån åtskilliga
af de styfvaste karlarna fasthållande den sista linan, som han själf lagt slak vid sina fötter.

Vraket höll nu på att bräckas, det såg till och med mitt ovana öga. Jag såg, att det delade sig på midten och att
den ensamme mannens lif hängde på en tråd. Men han höll sig fast ännu. Han hade på sig en underlig röd mössa
— inte lik en sjömansmössa utan af vackrare färg —, och då de få sviktande planborna mellan honom och döden
gungade och knakade, och dödsklockan i förväg börjat ringa öfver honom, sågo vi alla hur han svängde mössan.
Jag såg det, och jag trodde jag skulle bli galen, då hans rörelse återkallade minnet af en fordom älskad van.

Ham gaf akt på hafvet, där han stod ensam med andlös tystnad bakom sig, stormen framför sig; nu drog sig en
väldig våg från stranden, och med en blick tillbaka på dem som höllo i linan, hvilken var fastgjord om hans
midja, störtade han i efter vågen och brottades i nä5ta ögonblick med vattnet, steg på vågkammarna, föll med
vågdalarna, försvann i skummet och drogs åter i land. De halade in honom hastigt.

Han hade skadat sig . Från den plats där jag stod såg jag blod i hans ansikte, men han kostade ingen tanke på det.
Han gaf dem visst några föreskrifter om att lämna honom mera frihet — det tyckte jag mig finna af armens



rörelse — och så var han ute igen.

Och nu styrde han åt vraket, steg på vågkammarna, sjönk i vågdalarna, försvann i det yrande skummet, fördes an
in miot stranden ,än ut mot vraket, kämpande tappert och ihärdigt. Afståndet var ingenting, men988

vattnets och vindens kraft gjorde striden dödlig. Till sist närmade han sig vraket. Han var så nära det att ännu ett
af hans kraftiga simtag skulle ha fört honom dit — då ett högt, grönt, ofantligt vatten-berg, ryckande an mot
stranden från andra sidan om vraket, tycktes med ett vildt språng kasta sig öfver detta, och fartyget var
försvunnet.

Jag såg, då jag sprang fram till det ställe där de stodo och halade in linan, några hvirflande spillror ute i hafvet,
»som om ett vattenfat slagits sönder., Bestörtning lästes i allas ansikten. De drogo honom ända fram till mina
fötter — sanslös — död. Man bar honom till närmaste hus, och som ingen hindrade mig nu, stannade jag kvar
hos honom och hjälpta till, då alla möjliga medel till hans vederfående anlitades. Men han hade blifvit ihjälslagen
af den stora vågen, och hans £dla hjärta hade för alltid upphört att slå.

Då jag satt bredvid sängen sedan allt hopp var ute, kfom en fiskare, som känt mig från den tid då Emily och jag
voro barn, och hviskade mitt namn vid dörren.

»Skulle ni vilja följa mig dit bort, sir?» frågade h,an med darrande läppar, under det att tårarna sköljde öfver
hans väderbitna, nu askgrå ansikte:

Det där gamla minnet, som föresväfvat mig, gick igen i ligans blick. Slagen af skräck, frågade jag honom,
stödjande mig vid hans framräckta arm:

»Har ett lik flutit i land?»

Han svarade ja.

»Känner jag honom ?» frågade jag vidare.

H,an svarade ingenting.

Men han ledde mig till stranden. Och på den del däraf där hon och jag som barn gått och plockat snäckor — på
den del däraf där några spillror af den gamla båten, som gått till botten förliden natt, kastats upp af vinden —
bland ruinerna af det hem han) sko flat — såg jag honom ligga med hufvudet mot ,armen, som jag så ofta sett
honom ligga i skolan. 989

KAP. LVI.

Det nya såret och det gamla.

Du hade ej behöft, o Steerforth, då vi sist talade med hvarandra, säga: »Tänk det bästa möjliga om mig!» Jag
anade inte då, att den stunden var afskeds-stundenymen det har jag alltid gjort, och skulle jag kunnat förändra
mig nu, då jag såg den synen!

De hämtade en bår och lade honom på den och höljde en flagga öfver honom och buro honom upp mot
boningshusen. Alla de som buro honom hade känt honom, varit ute och seglat med honom, sett honom glad och
käck. De buro honom unden stormens dån, det bröt en tystnad genom larmet/ de förde honom till stugan, där
döden redan gästade

Men när de ställde ned båren vid tröskeln, sågo de på hvarandra och på mig och hviskade. Jag för stod hvarom.
De kände som om det icke varit rätt att lägga honom i samma rum.

Vi 'gingo in i staden och buro vår börda till värdshuset. Så fort j<ag något kunde samla mina tankar, skickade jag
efter Joram och bad honom anskaffa en vagn, på hvilken stoftet under natten kunde föras till London. Jag visste,
att omsorgen härom jämte den tunga plikten att bereda hans mor på dess mottagande tillkom mig allena, och den
plikten ville jag uppfylla så troget som möjligt.

Jjag valde natten för färden för att väcka mindre uppmärksamhet då jag lämnade staden. Men fastän det var nära



midnatt då jag åkte ut från gården i en schäs, följd af det jag tagit i mini vård, stodo många därute och väntade.
Här och där i staden och äfven sedan jag hunnit ett stycke fram på lands-192

vägen syntes flera; men till sist omgifves vi endast af den dystra natten, den öppna slätten och af askarna, mina
vänner sedan barndomen.

En mild höstdag vid middagstiden, då marken doftade af fallna löf och än flera sådana i vackra skiftningar af
gult, rödt och brunt sutto kvar på träden, genomstrålade af solen, anlände jag till High-gate. Sista milen gick jag,
begrundande hvad som förelåg mig att göra, och jag gaf tillsägelse om att vagnen, som följt efter hela natten,
skulle hålla tills den fick order att köra fram.

Då jag kom fram till byggningen, var den sig ungefär lik som vanligt. Icke en rullgardin var uppdragen, ej spår
till lif förmärktes på den tomma, sten* lagda gården med dess täckta gång, som ledde till den aldrig begagnade
porten. Stormen hade fullkomligt: lagt sig, och allt var orörligt.

Först hade jag icke mod att ringa på vid grinden, och när jag gjorde det, tycktes mitt ärende tala i själfva
klockljudet. Den lilla husjungfrun kom ut med grindnyckeln ,i handen, och hon såg mycket allvarligt på mig, då
hon öppnade grinden och sade: »Ursäkta, sir, men är ni sjuk?» »Jag har varit mycket upprörd, och jag är trött.»
»Har någonting händt ? — Mr. James ? —» »Tyst!» sade jag. »Ja, någonting har händt, som jag måste meddela
mrs. Steerforth. Är hon hemma ?* Flickan svarade helt ängsligt, att hennes fru numera sällan var ute, ens i vagjn,
att hon höll sig inne i sitt rum, aldrig tog emot främmande men säkert tog emot mig. Hennes fru var uppstigen
och miss Dartle var hos henne. Hvad skulle hon säga henne ? i

Efter att strängt ha ålagt flickan att vara for-siktig i sitt sätt samt bara lämna mitt kort och säga, att jag väntade,
satte jag mig ned i salongen, där jag nu stigit in, och afvaktade hennes återkomst. Rummet: såg icke så trefligt
och bebodt ut som förr, och luckorna voro halft tillslutna. Harpan hade icke blifvit begagnad på mången god dag.
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porträtt som gosse hängjde på väggen. Skrinet, i hv|ilket hans mor förvarade hans bref, stod kvar på Sin plats. Jag
^undr ade om hon plägade läsa dem jiuj, tom hon någonsin mer skulle läsa dem.

Det var så tyst i huset, att jag hörde flickans lätta steg i trappan. Då hon; kom tillbaka hälsade hon från mrs.
Steerforth, som bedt henne säga, att hon var sjuk och inte kunde komma ned, men om jag ursäktade, att hon tog
emot i sin sängkam|liiare, ville ho,n mycket g|ärna träffa mig. Efter några ögonblick stod jag framför hennie.

Hon var i hans rum och i sitt eget. Naturligtvis förstod jag genast, att honj flyttat ditin för att tänka på honomj*
omg|ifven af alla dessa vittnesbörd om hans nöjen och talanger, som af samma skäl funn|os kvar sådana han
lämnat dem. Men till och med i denna stund, då hon tog emot mig, mumlade hon någonting om att hon
öfvergifvit sitt eget rum för att läget var ofördelaktigt under hennes sjukdom, och med en stolt blick afvisade hon
hvarje antydan om sanningen.

Bredvid henne fann jag som vanligt Rosa Dartle. Från första ögon/blicket hennes mörka ögon träffade mig såg
jag, att hon förstod, att jag kom med sorgliga underrättelser. Ärret blef genast synligt. Hon drog sig tilljbaka
bakom stolen, för att mrs. Steerforth ej skulle kunna observera hennes ansikte, och fixerade mig med en
forskande blick, som aldrig vek, aldrig sänkte sig.

»Jag ser till min ledsnad!, att ni är sorgklädd, sir», sade mrs. Steerforth.

»Jag är tyvärr änkling», svaradje jag.

»Ni är mycket för ung för att ha lidit en sådan förlust», återtog hon. »Det gör mig ondt att höra, det. Det gör mig
mycket ondt. Jag lioppas tidenj skall läka sår|et.»

»Jag hoppas tidjen skall läka allas våra sår», sade jag och såg på henne. »Bästa mrs. Steerforth, det mås t|é vi tro
äfven under våra största olyckor.»

Mitt allvarliga sätt och tårarna, som stodo mig992



i ögonienj, oroade henne. Hela hennes tankegång tycktes stanna och taga en annan riktning.

Jag söktje behärska min röst, då jag sakta uttalade hans namn, mjen den darrade ändå. Hon upprepade det ett par
gånger för sig själf med låg stämma,,, och sade sedan till mig med tilltvingadt lugn:

»Min son är sjuk?»

»Myck]et sjuk.»

»Ni har sjett honom?»

»Ja, d|et har jag.»

»Äro ni försonadje ?»

Jag kundje icke svara ja, icke svara nej. Hon vände ansiktet något litet åt det håll där Rosa Dartle stått .alld|eles
invid henne, och i detsamma sade jag med en rörelse på läpparna ordet »Död!» till Rosa.

På dje t (att mrs. Steerftorth icke skulle vända sig om och tydligt läs|a hvad hon ännu icke var beredd att få veta,
skyndade jag mig att möta hennes blick; men jag hade sett Rosa Dartle med förtviflans och fasans häftigh]et
kasta upp händerna i luften pch sed,an sätta dem för ansiktet.

D;en vackra damen — o, så lik honom! — betraktade mig med stel blick och förde handen till pannan. Jag
besvor henne att vara lugn och bereda sig på att höra hvad jag had;e att tala omi; men jag borde i stället bönfallit
henne om att gråta, ty hon var som först|en.ad.

»När jag sist var här», framstammade jag, »berättade mig miss Dartle, att han seglade omkring än här, än där.
Natten före den sista var förfärlig på sjön. Om han var ute då i närheten af en farlig ku'st, som det påstås, och om
fartyget, som var i sikte, verkligen var detsamma som —»

»R.os,a», isade mrs. Steerforth, »kom hit!»

Hon kbm, men utan ömhet eller medkänsla. Hennes ögon lyste som eld, då hon stod framför modern, och hon
brast i ett afskyvärdt skratt.

»Är er stolthet nu tillfredsställd, vansinniga kvinna?» sade hon. »Har han nu försonat sig m<edi993

er på bekostnad af sitt lif? Hör ni hvad jag säger? Sitt lif I»

Mrs. Steerforth, som stelt fallit tillbaka i sin stol och ;ej lät hör,a annat ljud än en sakta jämmjer, såg nu stirr(ande
på henne.

»J,a», skriek Rosa och slog sig häftigt för bröstet, »se ni på mig! Kl,aga,< jämra er och se på mig I Se på det
häri» s,ade hon och slog till ärret, »det är er döde sons verk.»

Den kl,agan den arma modern alltemellanåt utstötte trängde till mitt hjärtø. Den var alltid densamma, alltid
oartikulerad och dämpad. Alltid åtföljd ,af :en vanmäktig rörelse på hufvudet, men utan att något förändrades i
ansiktsuttrycket. Alltid utgående från stela läppar och sammanbitna tänder, föreföll det som om käken gått i lås
och ansiktet förfrusit af smärta.

»Kommer ni ihåg då han gjorde det här ?» fortfor Rosa. »Kommer ni ihåg då han, som ärft er n,atur och af er
blifvit uppmuntrad i sitt högmod och sin häftighet, kommer ni ihåg då han gjorde! det här och vanställde mig för
hela lifvet? Se på mig, märkt intill min död af hans misshag, och klaga och jämra er för hvad ni gjorde honom
till!»

»Miss Dartle», utbrast jag, »för Guds skull —»

»Jag vill tala!» sade hon och vände sina lågande ögon mot mig. »Ni tiger! Se på mig, säger j,ag, ni stolta moder
till en stolt, falsk son! Klaga nu för att ni fostrat och fördärfvat honom;, klaga öfv|er 'er förlust och öfver min!»

Hon khöt handen och darrade i hela den magra,, tärda kropp!en, som om hennes lidelse tum för tum dödat henne.



»Ni förnärmad af hans egenvilja!» utbrast hon. »Ni förolämpad af hans högdragna lynne I Ni som, då 'ert hår
grån,at, ställde mot dem båda de egenskaper som alstrade dem båda då ni födde honom till världen. Ni som från
vvaggan fostrade honom til] hvad han blef och förkväfde hvad han bort blifva!

63. — Dickens, David Copperfield.994

Känner ni er nu belönad för era mångåriga mödor?»

»O, miss Dartle, blygs I O, hvad ni ar grym!»

»Hör ni inte», svarade hon, »att jag! vill tala till henne! Ingen m^akt på jorden får hindra mig, då j,ag står här!
Har jag tegat alla dessa år för att inte få tala nu? Jag älskade honom högre än ni någonsin älskat honom!» skrek
hon och vände sig häftigt mot henne. »Jag hade kunnat älska honom utan att begära någon genkärlek. Om jag
varit hans hustru, kunde jag ha gjort mig till slaf för hans nycker, om han blott skänkt mig ett enda kärleksfullt
Ord om året. Ja, jag skulle ha gjort det. Hvem Vet det bättre än jag? Ni var fordrande, stolt, små-sinnad och
själfvisk. Min kärlek skulle varit hän-gifv|en — trampat er pjoskiga känsla under fötterna!»

Med flammande ögon stampade hon i golfvet,, kbm om hon bokstafligen velat göra det.

»Se på det här!» sade hon och slog äter med skoningslös hand till ärrjet. »Då han kom till besinning af hvad han
gjort, ierkände han det och ångrade sig. Jag kunde sjunga för honom och tala med honom och visa mitt lifliga
intresse för allt hvad han företog sig och med möda förvärfva de kunskaper, som mest roade honom. Då han var
mest ©fördärfvad och sann älskade han mig. Ja, det gjorde han. Mången gång, då han af färdade er med ett
flyktigt ord, slöt han mig till sitt hjärta.»

Hion sad«e detta med gäckande stolthet midt i sitt ursinn|e ty fö'ga mindre var det — och dock mied ett lifligt
minne af det förflutna, i hvilket den slocknande glöden af en mildare känsla flammade upp !ett ögbnblick.

»Jag sjönk så småningom ned — som jag bort v>eta att jag skulle, men jag bländades af hans goss-lika
hängifv|enhet —- jag sjönk ned till en docka, en leksak, som han roade sig med på en ledig stund, tog upp och
kastade ifrån sig, allteftersom hans flyk-995

tiga lynne bjöd honom att göra. Då han tröttnade, tröttnade jag. Då hans tycke för mig aftog,; föll det mig lika
litet in att vilja öka min makt öfver honom, som det skulle fallit mig in att gifta mig med honom, öm han tvingats
att taga mig till sin hustru. Vi kommo ifrån hvarandra utan ord. Ni såg det kanhända och blef ej ledsen. Sedan
dess har jag för er båda ej varit annat än ett odugligt bohagsting, utan ögon, utan öron, utan känslor, utan minnen.
Ni klagar och kvider? Kvid då för hvad ni 'gjorde honom till,f icke för er kärlek. Jag säger er, att det funnits en
tid då jag älskade honom högre än ni någonsin gjort!»

Hon stod där och trotsade med sina klara, harmsna ögon den stirrande blicken, det stela ansiktet, och då
klagoljuden upprepades, mildrades hennes ansikte ej mera än om det varit en bildstods.

»Miss Dartle», sade jag, »om ni kan vara så förhärdad, att ni ingenting känner för denna olyckliga moder —»

»Hvem känner någonting för mig?» gentog hon skarpt. »Detta har hon sått. Må hon klaga öfver skörden hon
höstar in i dag.»

»Och om hans fel —» började jag.

»Feil» skrek hon och brast i häftig gråt. »Hvem vågar förtala honom ? Han hade en själ värd millioner af sådana
vänners^ som dem han nedlät sig till.»

»Ingen kan hålla af honom mera, ingen kan hålla ha;ns minne kärare än jagt», svarade jag. »Hvad jag ämnade
säga var, att om ni inte har något medlidande med hans mor, eller om hans fel, som ni med så mycken bitterhet
omnämnt —»

»Det är lögn», sade hon och slet i sitt svarta hår. »Jag älskade honom!»

»— icke kunna förvisas från ert minne i en stund lik denna, så se på denna gestalt som om ni aldrig sett den förr,



och hjälp den arma om ni kan!»

Under hela tiden hade mrs. Steerforth suttit oförändrad och förefallit oföränderlig. Orörlig, stel, stir-996

rande, doft klagande tid efter annan med samma hjälplösa rörelse på hufvudet, för öfrigt icke gifvande något lifs
tecken. Plötsligt föll miss Dartle på knä framför henne och började knäppa upp hennes klänning.

»Förbannad vare nil» sade hon och vände hufvudet för att se på mig med en blandning af raseri och sorg i
uttrycket. »Det var i en olycklig stund ni först kbm hit. Förbannad vare nil Gå!»

Sedan jag lämnat rummet, vände jag skyndsamt om för att ringa och därigenom så mycket hastigare tillkalla
tjänstfolket. Hon hade då slutit den orörliga gestalten i sina armar, och alltjämt knäböjande grät hon öfver den,
kysste den, ropade till den, vaggade den vid sitt bröst, som om den varit ett barn, och försökte alla möjliga medel
för att väcka de slumrande sinnena. Ej längre rädd att lämna henne, vände jag långsamt tillbaka och ropade åt
folket innan jag gick ut ur huset.

Senare på dagen kom jag tillbaka, och vi lade honom i hans mors rum. Hon var som förut, sade man; miss Dartle
vek ej från hennes sida; flera läkare hade tillkallats, man hade försökt många medel; men hon låg där som en
marmorbild, blott med den skillnaden, att det klagande ljudet ibland upprepades.

Jag gick igenom det ödsliga huset och stängde för fönstren. Fönstren i rummet där han låg, förmörkade jag sist.
Jag lyfte den bly t unga handen och höll den mot mitt hjärta, och hela världen syntes mig idel död, idel tystnad,
blott bruten af hans moders klagan. 99 7

KAP. LVII.

Emigranterna.

Ännu ett återstod mig att göra innan jag kunde öfverlämna mig åt den rörelse dessa händelser framkallat. Jag
måste dölja hvad som skett för dem, som skulle utvandra, och se dem afresa i lycklig okunnighet därom. Och det
var ingen tid att förlora.

Samma afton tog jag mr. Micawber afsides och gaf honom i uppdrag att söka hindra, att mr. Peggotty fick
vetskap om den sorgliga tilldragelsen. Han åtog sig det mycket nitiskt och lofvade att undanhålla honom alla
tidningar, genom hvilka han annars kunnat få kännedom om den.

»Skall den nå honom», sade mr. Micawber och slog sig för sitt bröst, »måste den först gå genom denna kropp!»

Jag måste här nämna, att mr. Micawber i sin ifver att träna sig för ett nytt samhällsskick antagit en djärf
sjöröfvarmin, inte absolut laglös men käck och modig och snabb till försvar. M]an kunde ha tagit honom för en
vildmarkens son, sedan länge van att lefva i civilisationens utkanter och färdig att återvända till sin barndoms
öknar.

Bland åtskilligt annat, som han lagt sig till med, var en hel dräkt af oljeduk och en halmhatt med låg kulle, som
var tjärad eller häckad utvändigt. I denna grofva kostym och med en simpel matroskikare under armen samt en
småslug vana att kasta upp ögat mot skyn och äpana efter oväder, föreföll han i sin sort vida mera sjömansmässig
än mr. Peggotty. Hela hans familj var, om jag så får uttrycka mig, klar till aktion. Mrs. Micawber var iförd den
tätast åtsittande, mest flärdfria af alla hattar, hårdt tillknuten under hakan, och hon bar en schal, som omslöt
henneioi 998

så att hon såg ut som ett bylte. — Ungefär så hade jag blifvit ombyltade då min tant först tagit emot mig i sitt
hus. — Miss Micawber var på liknande sätt rustad för stormigt väder. Det fanns ej ett öfverflödigt plagg på
henne. Master Micawber var knappt synlig i sin stickade tröja och de lurfvigaste kommiss-byxor jag någonsin
sett; barnen förvarades som konserver i luftäta fodral. Såväl mr. Micawber som hans äldsta son hade ärmarna löst
uppvikta kring handlederna för att vara redo att hjälpa till med hvad som hälst i händelse af behof och att på
minsta vink kunna vara med om att langa eller sjunga: »Hifva-hoj, hifva-hoj!» i

Så funnto dem Traddles och jag i skymningen^ samlade på träbryggan, den tiden känd under benämningen



Hungerfords trappa, och betraktande en| båt, som afgick med en del dem tillhöriga kolli ombord. Jag hade
meddelat Traddles det förfärliga^ som händt, och det hade djupt gripit honom, men' det led intet tvifvel att det
var riktigast att hålla saken hemlig, och han hade lofvat hjälpa mig därmed. Det var här jag gick afsides med mr.
Micawber och mottog hans löfte.

Familjen Micawber var inlogerad på ett litet smutsigt, förfallet värdshus, som den tiden fanns i närheten af
Hungerfords trappa, och hvars framskjutande öfvervåning låg öfver floden. Familjen var i sin egenskap af
emigranter föremål för ett visst intresse i och omkring Hungerford, och åskådarne voro många, så att vi kände
oss ganska nöjda att få taga vår tillflykt till den Micawberska bostaden. Den utgjordes af ett af rummen i sagda
öfvervåning, och därunder flöt vattnet fram. Min tant och Agnes voro där, ifrigt sysselsatta med att afsluta några
extraplagg, afsedda för barnens utstyrsel. Peggotty hjälpte till helt anspråkslöst och hade framför sig) sylådan,
alnmåttet och vaxbiten, som öfverlefvat så mycket.

Det var inte lätt att besvara hennes frågor, och an svårare var det att, då mr. Micawber kbm in tillsammans med
mr. Peggotty, h vis ka till den senare,999

att brefvet blifvit framlämnadt och att allt var godt och väl. Men jag gjorde båda delarna, och de kände sig
lyckliga. Om mitt utseende vittnade om hvad jag erfor, skrefs det på räkningen af mina egna sorger.

»Och när afgår fartyget, mr. Micawber ?» frågade min tant.

Mr. Micawber ansåg rådligt att gradvis förbereda antingen min tant eller sin hustru och sade, att det blef förr än
han väntat i går.

»Ni fick väl veta det med båten ?» sade min tant.

»Ganska riktigt, madame», svarade han.

»Nåå ?» sade min tant. »Det afgår ?»

»Madame», svarade han, »jag har fått underrättelse att vi nödvändigt måste vara ombord före klockan sju i
morgon bittida.»

»Verkligen ?» sade min tant. »Det var tidigt. Det beror väl på väderleksförhållandena, mr. Peggotty ?»

»Ja visst, madame. Tidvattnet för henne utför strömmen då. Om master David och min syster komma ombord i
Gravesend i öfvermorgon eftermiddag, få de se sista skymten af oss.»

»Och det skola vi inte underlåta», sade jag. »Lita på det!»

»Till dess och ända tills vi komma ut på hafvet», sade mr. Micawber och gaf mig en blick af hemligt förstånd,
»skola mr. Peggotty och jag ständigt hålla dubbel utkik på våra tillhörigheter och grejor. Emma, min ängel», sade
mr. Micawber och klarade strupen på sitt imponerande sätt, »min vän mr. Thomas Traddles är artig nog att
tillhviska mig en anhållan om att få beställa de ingredienser, som äro erforderliga för beredandet af ett moderat
kvantum af den dryck, som i våra sinnen förbinder sig med gamla Englands rostbiff. Jag syftar — kort sagt — på
punsch. Under vanliga förhållanden skulle jag tveka att begära miss Trotwoods och miss Wickfields
öfverseende, men —»

»Jag svarar bara för mig själf», sade min tant, »men nog vet jag, att jag gärna dricker er välgångsskål, mr.
Micawber.)*IOOO

»Och det gör jag med I» sade Agnes och log.

Mr. Micawber begaf sig genast ned till skänkrummet, där han tycktes vara som hemma, och i sinom tid återvände
han med en rykande mugg. Jag kunde inte undgå att märka, att han skalade citronerna med sin egen fällknif,
hvilken, som det passade, sig för en nybyggares knif, var omkring en fot lång och som han sedan ej utan en viss
skrytsamhet af-, torkade på sin rockärm. Mrs. Micawber och de båda äldsta barnen voro, efter hvad jag nu fann,
försedda med liknande fruktansvärda verktyg, under det att alla de yngre barnen hade en träsked fastsurrad kring



midjan. I tanke på det stundande sjölifvet och lifvet i snårskogen serverade mr. Micawber sin hustru och sin
äldsta son och dotter punsch — icke i punschglas, hvilket lätt gått för sig då det fanns en hel hylla full med
sådana inne i rummet — utan i de afsky värdajste små tennbägare, och aldrig har jag sett honom så förtjust som
då han, efter att ha druckit ur sin egen kvartersbägare, stoppade den i fickan vid aftonens slut.

»Vi öfvergifva det gamla hemlandets lyx och öfverflöd», sade han, lycklig i känslan af denna försakelse.
»Skogens inbyggare kunna naturligtvis icke vänt,a sig att dela de förfinade vanor, som göra, sig gällande i de
frias land.»

I dets,amma kom en gosße in och sade, att det var någon därnere, som bad att få tala med mr. Micawber.

»Jag känner på mig», sade mrs. Micawber och ställde ifrån sig tennbäg,aren, »att det är en medlem af min
familj.»

»I så fall, min vän», anmärkte mr. Micawber med sin vanliga hetta, då detta ämne kom på tapeten, »torde denna
medlem af din familj — hvem nu han, hon eller det må vara — som så länge låtit oss vänta,, ursäkta, att jag nu
låter medlemmen själf vänta tills det faller sig lägligt för mig.»

»Micawber», sade hans hußtru med sänkt röst, »i en stund som denna —»IOOI

»Är det icke tillbörligt», sade mr. Micawber och reste sig upp, »att fäjsta sig vid småsaker. Emma, du har rätt I»

»Förlusten har varit min familjs», sade hans hustru, »icke din, Micawber. Om min familj nu börjar inse, hvad den
genom eget förvållande gått miste om i det förflutna och räcka dig en broderlig hand, så afvisa den inte!»

»Min vän», sv,arade han, »må det ske, som du vill.»

»Om inte för deras skull så för min, Micawber», sade hans hu,stru.

»Emma», sade han, »den uppfattningen af saken är i en stund som denna oemotståndlig. Icke ens nu kan jag
absolut förbinda mig till att falla din familj om halsen, men nog lofvar jag, att den medlemmen af din familj, som
nu väntar därnere, icke skall få sin uppriktiga värme tillbakavisad af min iskyla.»

Mr. Micawber gick och var frånvarande en stund. Mrs. Micawber var inte alldeles fri från all farhåga för att det
kommit till ordväxling mellan honom och medlemmen. Till sist kom samma gosse tillbaka och lämnade mig en
biljett, skrifven med blyerts och försedd med den juridiska rubriken »Heep mot Micawber.» Detta dokument
upplyste mig om att mr. Micawber, som åter blifvit häktad, nu befann sig på förtviflans yttersta stadium och
anmodade mig att sända honom hans knif och han|s ärters b ägare, som möjligen kunde bli honom till något gagn
i fängelset under den korta återstoden af hans lefnad. Han anhöll äfven att jag ville göra honom en sista
vänskapstjänst och ledsaga hans familj till församlingens fattighus samt glömma, att en sådan varelse som han
någonsin funnits till.

Jag besvarade naturligtvis biljetten med att följa gossen ned för att betala pengarna, och jag fann då rhr.
Micawber sittande i en vrå, dystert betraktande den rättsbetjänt, som verkställt häktningen. Sedan han blifvit fri
igen, omfamnade han mig med den största innerlighet och antecknade sedan transaktioI002

nen i sin annotationsbok, som jag minns ytterst noggrann i afseende på en half penny,, som jag råkat glömma, då
jag uppgifvit beloppet i dess helhet.

Denna märkvärdiga annotationsbok påminde honom i sista minuten om en annan transaktion. Då vi kommit
tillbaka till rummet däruppe — där han redogjorde för sin frånvaro genom att säga, att den förorsakats af
omständigheter, som lågo utom hans kontroll — tog han ur boken fram ett stort pappersark, hopvikt i litet format
och alldeles öfvertäckt med omsorgsfullt uträknade långa tal. Af hvad jag skymtade, skulle jag vilja säga, att en
sådan mängd tal har jag aldrig sett mannat än i räkneböcker. Det tycktes vara uträkningar af ränta på ränta å ett
kapital, som .ursprungligen uppgått till fyrtioett pund, tio shilling och elfva och en half penny, uppburna vid
skilda tillfällen. Sedan han omsorgsfullt granskat dessa uträkningar och öfvervägt sina resurser, hade han kommit
till den slutsatsen att han borde bestämma den summa, som utgjorde hufvudposten med ränta på ränta i två år, till



femton kalendermånader och fjorton dagar från dato. Han hade å hela beloppet skrifvit en förbindelse, som han
nu lämnade Traddles, med många tacksägelser, ett erkännande af hela skulden, som man och man emellan.

»Jag har fortfarande en känsla af att min familj skall infinna sig ombord före vår slutliga afresa», sade mrs.
Mioawber.

»Om ni, mrs. Micawber», sade min tant, »under resan skulle få tillfälle att afsända bref till hemlandet, så låter ni
väl oss höra af er?»

»Min bästa miss Trotwood», svarade hon, »det skäll vara mig en stor glädje att tänka, att någon önskar att höra af
oss. Jag skall inte vara sen att brefväxla. Jag hoppas att mr. Copperfield som en gammal god vän inte har
någonting emot, att tid efter arman själf få meddelanden från den som kände honom då tvillingarna ännu voro
medvetslöisa ?»

jag sade, att jag hoppades få höra af dem, när-helst hon hade tillfälle att skrifva.ioi 3

»Gud gifve det må bli många, sådana tillfällen», sade mr. Micawber. »Oceanen är i dessa tider en enda flotta, och
på öfverfärden kunna vi inte undgå att möta många fartyg. Det går ju som en dans», sade mr. Micawber och lekte
med lornjetten, »som en dans. Afståndet är en ren bagatell.»

När jag tänker på det, var det bra underligt men så 'ofantligt likt mr. Micawber, att han, då han for från London
till Canterbury, talade om resan som hade den gällt andra ändan af världen, men när lian for från England till
Australien som om det varit en liten utflykt öfver Engelska kanalen.

»Under resan», sade mr. Micawber, »skall jag försöka att då och då underhålla de öfriga passagerarna med en
och annan liten skepparhistoria, och min son Wilkins' repertoar skall kanske göra lycka vid brasan i kabyssen.
När mrs. Micawber fått sjöbenen i ordning — ett uttryck, som jag hoppas icke väcker anstöt i detta fina sällskap
— torde hon traktera oss med 'Lilla Tafflin\ Tumlare och delfiner komma nog att ofta observeras tvärs för vår
bog, och antingen styrbords eller babords framträda nog i snabb följd föremål af intresse. Kort sagt», sade mr.
Micawber på sitt gamla gentila sätt, »sannolikt blir det så mycket spännande både på djupen och till väders, att
när utkiken uppe i masttoppen ropar 'land ohojP komma vi att bli ytterst förvånade.»

Och därmed tömde han hvad han hade kvar i sin tennbägare, som om resan varit gjord och han hade aflagt en
förstklassig styrmansexamen inför de förnämsta auktoriteterna i navigationslära.

»Hvad jag framför allt hoppas, min bäste mr. Copperfield», sade mrs. Micawber, »är att vi i några grenar af vår
familj må lefva upp på nytt 1 det gamla landet. Rynka inte pannan, Micawber! Jag syftar nu inte på min egen
familj utan på våra barnbarn. Hur kraftig telningen än är», sade mrs. Micawber och skakade på hufvudet,
»glömmer jag icke moderstammen, och njär vår släkt når fram till utmärkelseioi 4

och förmögenhet, medger jag, att jag gärna såge denna förmögenhet fylla Britannias kassakistor.»

»Min vän», sade mr. Micawber, »Britannia må reda sig bäst hon vill. Jag tillstår öppet, att hon just aldrig gjort
mycket för mig och att jag i den vägen inte har någon särskild önskan.»

»Micawber», sade mrs. Micawber, »nu har du orätt. Du, Micawber, beger dig ut till dessa fjärran länder för att
stärka, icke för att försvaga landet mellan dig och Albion.»

»Bandet i fråga, mitt socker», svarade mr. Micawber, »har, jag upprepar det, icke ålagt mig någon' så stor
personlig tacksamhetsskuld, att jag skulle tveka att knyta andra band.»

»Miciawber», gentog mrs. Micawber, »nu har du åter orätt. Du känner inte din egen förmåga, Micawber. Det är
den, som till och med vid det steg du nu står i begrepp att ta, skall stärka bandet mellan dig och Albion.»

Mr. Micawber satt i sin länstol med uppdragna ögonbryn, halft gillande, halft ogillande mrs. Micaw-bers åsikter,
sådana hon framställde dem, men mycket känslig för de framtidsutsikter de öppnade.

»Min bäste mr. Copperfield», sade mrs. Micawber, »jag önskar, att mr. Micawber må känna sin ställning. Det



synes mig vara af högsta vikt, att mr. Micawber, från och med den stund då han inskeppar sig, känner sin
ställning. Er gamla kännedom om mig, mr. Copperfield, har nog lärt er, att jag inte är på långt när så sangvinisk
som mr. Micawber. Min läggning är, om jag själf får säga det, i hög grad praktisk. Jag vet, att denna resa är lång.
Jag vet, att den skäll ådraga oss många umbäranden och besvärligheter. För dessa fakta kan jag icke blunda. Men
jag vet också hvad mr. Micawber är. Jag känner mr. Mi-eawbers inneboende förmåga. Och därför anser jag det
vara af allra högsta vikt, att mr. Micawber känner sin ställning.»

»Min söta vän», inföll han, »kanske tillåter du migroos

att anmärka, att det inte är alldeles omöjligt att jag känner min ställning i denna stund.»

»Det tror jag inte du gör, Micawber, inte fullt. Min bäste mr. Copperfield, mr. Micawbers kasus är långt ifrån
vanlig. Mr. Micawber beger sig nu till ett aflägset land i akt och mening att för första gången bli fullt förstådd
och uppskattad. Jag önskar att mr. Micawber skall fatta posto i fartygets stäf och med fasthet säga: 'Detta land
kommer jag för att eröfra I Hafven I äretitlar? Hafven I rikedomar? Hafven I ämbeten med stora löneförmåner ?
Tagen då hit dem I De äro mina T»

Mr. Micawber såg på oss alla samt och synnerligen. Det låg någonting i det där, tycktes han tänka.

»Jag önskar», sade mrs. Micawber i sin docerande ton, »att mr. Micawber så till sägandes må bli sin egen lyckas
Caesar. Den ställningen, min bäste mr. Copperfield, synes mig vara den för honom enda rätta. Från det ögonblick
han anträder denna resa önskar jag, att mr. Micawber ställer sig i det där fartygets stäf och säger: 'Nu nog af
uppskof, nog af missräkning, nog af begränsade tillgångar. Sådant hörde det gamla landet till. Detta är det nya.
Gif mig godtgörelse! Fram med upprättelsenF»

Mr. Micawber lade beslutsamt armarna i kors, som stode han redan på gallionsbilden.

»Och i det mr. Micawber gör detta», sade mrs. Micawber, »— i det han känner sin ställning, har jag väl orätt om
jag säger, att han stärker i stället för att försvaga det band, som förenar honom med Britannien ? Skulle väl en
betydande offentlig personlighet, som uppträder på det andra halfklotet, icke ocksk göra sitt inflytande gällande i
hemlandet ? Skulle jag vara nog svag att inbilla mig, att mr. Micawber, när han svänger talangens och maktens
spira i Australien, ingenting betyder i England? Jag är blott en kvinna, men jag skulle vara ovärdig mig själf och
min pappa, om jag gjorde mig skyldig till en så orimlig svaghet.»

Mrs. Micawbers öfvertygelse om det obestridligaiooö

i hennes bevisföring förlänade en moralisk höghet åt hennes ton, som jag! aldrig förr funnit däri.

»Och det är därför», sade mrs. Micawber, »som jag så mycket mer önskar att vi en gång i framtiden åter må lefva
upp i moderlandet. Mr. Micawber torde kanske bli — ja, jag döljer det icke för mig, blir troligen — ett blad i
historien, och då bör han representeras i det land, som gaf honom lifvet, men icke gaf honom sysselsättning.»

»Min söta vän», sade mr. Micawber, »det är mig bimöjligt att inte röras af din ömhet. Jag böjer mig alltid så
gärna för ditt utmärkta förstånd. Hvad som skäll ske, det sker. Himlen förbjude, att jag skulle missunna mitt
fädernesland någon del af de rikedomar, som möjligen komma att hopas af våra ättlingar!» — »Det är bra», sade
min tant och nickade åt mr. Peggotty, »jag dricker allas er skål och måtte det gå er väl och välsignelse följa er I»

Mr. Peggotty hade ett barn på. hvardera knäet, och han satte dem nu ifrån sig för att jämte mr. och mrs.
Micawber besvara skålen och dricka oss till, och då han och herrskapet Micawber skakade hand som kamrater,
och hans bruna ansikte lystes upp af ett leende, kände jag mig öfvertygad om, att han nog skulle bana sig väg, få
ett godt namn och bli älskad hvart han än kom.

Till och med de små tillsades att doppa sina träskedar i mr. Micawbers bägare och dricka oss till af innehållet.
Sedan detta skett, reste sig min tant och Agnes för att skiljas från emigranterna. Det var ett sorgligt afsked. Alla
gräto; barnen ville inte släppa Agnes i det sista, och vi lämnade den stackars mrs. Micawber i en mycket
bedröfvad sinnesstämning, snyftande och gråtande bredvid ett dunkelt brinnande ljus, som troligen kbm rummet,



sedt från floden, att likna ett mycket dåligt fyrtorn.

Morgonen därpå gick jag ned för att se efter, om de verkligen begifvit sig af. De hade ganska riktigt aflägsnat:
sig i en båt redan klockan fem på morgonen. Jag fick ett ganska märkvärdigt bevis på den tomhetioi 7

dylika skilsmässor framkalla, då jag fann, att fastän min förbindelse med det förfallna värdshuset och
landningstrappan daterade sig blott från gårdagen, föreföllo mig båda ödsliga och öfvergifna sedan de rest. : ! ' ; !
: ; !hhH

På eftermiddagen följande dag begåfvo min gamla sköterska och jag oss ner till Gravesend. Vi funno fartyget ute
på floden, omgifvet af en massa båtar. En förlig vind blåste, och signalen till affärd syntes i masttoppen, jag
hyrde genast en båt, och vi rodde dit ut. Efter att ha arbetat oss igenom den lilla hvirfvel, hvars medelpunkt
utgjordes af Australie-fararen, gingo vi ombord.

Mr. Peggotty stod på däck och väntade oss. Han berättade, att mr. Micawber alldeles nyss blifvit häktad igen på
tillskyndelse af Heep — lyckligtvis för sista gången — och att han, mr. Peggotty, enligt min önskan erlagt
beloppet, hvilket jag nu återbetalade. Därefter förde han hed oss från öfverdäcket, och då skingrades mina
farhågor för att några rykten om olyckan nått honom, genom att mr. Micawber trädde fram ur halfdunklet, tog
honom under armen med en min af vänskap och beskydd och talade om för mig, att de sedan i förrgår kväll
knappt vikit från hvarandras sida.

För mig var scenen i början så främmande, så inklämd och så mörk, att jag knappt kunde urskilja någonting; men
så småningom redde det sig, då mina ögon blifvit litet mera vana vid dunklet, och jag tyckte mig stå midt inne i
en tafla af Ostade. Mellan fartygets väldiga bjälkar, skott och ringbultar, och emigranternas kojer, kistor, bylten,
kaggar och massor af blandadt resgods — här och där belysta af dinglande lyktor,*på andra ställen af ett
gulaktigt dagsljus, som silade sig ned genom ett vädersegel eller en lucka, syntes täta grupper af människor, som
knöto nya vänskapsband, sade hvarandra farväl, pratade, skrattade, gräto, åto och drucko; några hade redan satt
sig i besittning af det lilla utrymme de disponerade, ordnat sina små hushåll, placerat sinaioi 8

barn på pallar eller i dvärglika länstolar. Andra misströstade om att finna en hviloplats och gingo helt bekymrade
af och an. Från dibarn, som väl ej lefvat mer än en vecka eller två, till böjda åldringar, som icke tycktes ha mer
än en eller två veckor kvar att lefva; från landtmän, som bokstafligen förde med sig Englands jord på sina stöflar,
till smeder, som visade prof af dess sot och rök på sin hud, tycktes alla åldrar och yrken vara sammanförda inom
mellan-däckets trånga gränser.

Då mitt öga öfverför platsen, tyckte jag mig se, sittande vid en öppen port, med ett af Micawber-barnen bredvid
sig, en gestalt som påminde om Emily. Min uppmärksamhet drogs först dit af att en annan gestalt: skildes från
den med en kyss, och då denna senare gled bort i vimlet, trodde jag mig känna igen — Agnes. Men under
brådskan och virrvarret på platsen och oredan i mina egna tankar förlorade jag den snart ur sikte och hade blott
det klart för mig, att nu uppmanades alla främlingar att lämna fartyget, att min gamla sköterska satt och grät på
en kista bredvid mig och att mrs. Gummidge, biträdd af en yngre svartklädd kvinna, var ifrigt sysselsatt med att
ordna mr. Peggottys resgods.

»Är det något ni har att säga mig nu till sist, master Davy?» frågade han. »Är det något som blifvit glömdt, sä säg
det innan vi skiljas.»

»Endast ett!» sade jag. »Martha!»

Han rörde vid den af mig nyss observerade unga kvinnans axel, och Martha stod framför mig.

»Gud välsigne er, ni gode man!» utropade jag. »Ni tar henne med er I»

Hon svarade i hans ställe genom att brista i tårar. Jag fick ej fram ett ord, men tryckte hans hand, och om jag
någonsin älskat och ärat en man, älskade och ärade jag honom af hela min själ.

Alla obehöriga strömmade nu från fartyget. Det svåraste profvet återstod mig än. Jag sade honom hvad den ädle



ande, som nu gått hädan, gifvit mig i uppdrag att framföra som hans afskedshälsning. Detioi 9

rörde honom djupt. Men då han å sin sida ålade mig att öfverföra ömhetens och saknadens hälsning till dessa
döfva öron, rörde han mig ändå mera.

Nu måste vi gå. Jag omfamnade honom, gaf armen åt min gråtande sköterska och skyndade bort. På däck tog jag
afsked af den stackars mrs. Micawber. Till och med i den stunden stod hon och spanade efter sin familj, och
hennes sista ord till mig voro, att hon aldrig skulle öfverge mr. Micawber.

Vi stego ned i vår lilla båt och lågo sedan kvar ett litet stycke från fartyget för att se det afsegla. Det var en stilla,
strålande solnedgång. Hon låg där mellan oss och det röda skenet och hvarje fin lina och smäcker spira tecknade
sig mot glöden. Aldrig har jag skådat en syn på samma gång så skön, så sorglig och så förhoppningsfull som det
härliga fartyget, som låg stilla på det rodnande vattnet, med allt hvad lif och anda hade ombord sammanträngdt
vid relingen för ett ögonblick, — alla barhufvade, alla tysta.

Tysta blott ett ögonblick. Då seglen svällde ut för vinden och fartyget började röra sig, steg från samtliga båtarna
tre ljungande hurrarop, som besvarades af de ombordvarande och upprepades gång på gång. Mitt hjärta var
öfverfullt, då jag hörde dessa ljud och såg de viftande hattarna och näsdukarna — och så såg jag henne.

Jag såg henne vid hennes morbrors sida, darrande lutad mot hans axel. Han pekade med ifrig hand på oss, och
hon såg oss och viftade sitt sista farväl till mig. O Emily, sköna, sorgtyngda flicka, håll dig fast vid honom med
ditt sårade hjärtas hela tillit, ty han har hållit fast vid dig med hela styrkan af sin stora kärlek.

Omgifna af aftonrodnadens rosenskimmer, stående högt på däcket, skilda från de öfriga, hon slutande sig till
honom, han fasthållande henne, försvunno de högtidligt ur vår åsyn. Natten hade sänkt sig öfver Kents kullar, då
vi rodde i land — dess skuggor hade sänkt sig öfver mig.

64. — Dickens, David Cofifierfield. IOIO

KAP. LVIII.

Frånvaro.

Det var en lång och dyster natt, som sammandrog sig öfver mig — en natt, där skuggorna af många
förhoppningar, många kära minnen, många förvillelser, många fåfänga sorger gingo igen för min inre syn.

Jag for bort från England och visste inte ens då hur svårt slaget var, som jag måste uthärda. Jag lämnade alla dem
som voro mig kära och reste bort i den tron, att jag burit smärtan och att den gått öfver. Liksom en man på
slagfältet kan träffas af ett dödligt hugg och knappt veta, att han blifvit sårad, så hade jag, då jag lämnades ensam
med mitt ouppfostrade hjärta, ingen aning om beskaffenheten af det sår det hade att kämpa med.

Kännedomen därom kom till mig icke hastigt utan så småningom, grand för grand. Den ödsliga känsla, jag reste
ut med, fördjupades och tilltog med hvarje stund. Först var det en tung förnimmelse af förlust och sorg, hvari jag
kunde urskilja föga annat. Omärkligt öfvergick det till ett hopplöst medvetande om allt hvad jag förlorat —•
kärlek, vänskap, medkänsla ; om allt som blifvit ödelagdt — min första tillit, min första kärlek, hela min lefnads
luftslott; om allt som återstod — ett ödsligt tomrum, en öken, som omslöt mig på alla håll, obruten ända bort till
den mörka synranden.

Om min sorg var själfvisk, förstod jag det icke. Jag sörjde mitt hustrubarn, som så ung tagits från sin blomstrande
värld. Jag sörjde honom, som kunnat vinna tusendens kärlek och beundran, liksom hanIOII

för länge sedan vunnit min. Jag sörjde det krossade hjärta, som funnit ro i det stormiga hafvet, jag sörjde de
spridda spillrorna af det enkla hem, där jag som barn hört nattvinden sucka.

Till sist hade jag ej längre något hopp att någonsin komma ifrån den tungsinthet, som fått makt med mig. Jag
irrade från ort till ort, förande min börda med mig öfverallt. Jag kände nu dess fulla tyngd, och jag sviktade under
den, och jag sade i mitt hjärta, att den aldrig kunde bli lättad.



När denna modlöshet var som störst, trodde jag, att jag skulle dö. Ibland tänkte jag, att jag gärna skulle vilja dö
hemma och vände verkligen om för att snart komma dit. Vid andra tillfällen reste jag vidare, från stad till stad,
sökande jag vet ej hvad, och bemödande mig att komma ifrån, jag vet ej hvad.

Det står ej i min förmåga att i tur och ordning återgifva alla de plågsamma skiftningar af förstämning, som jag
gick igenom. Det gifves drömmar, som endast på ett ofullkomligt och sväfvande sätt kunna beskrifvas, och när
jag tvingar mig att se tillbaka på denna tid i mitt lif, är det som återkallade jag en sådan dröm. Jag ser mig som en
drömmande vandra fram i främmande städer bland palats, katedraler, tempel, målningar, slott, grafvar,
fantastiska gator — historiens och inbillningskraftens gamla hållpunkter och älsklingsställen — städse bärande
med mig min tryckande börda och knappt medveten om föremålen, som dunsta bort för min blick. Likgiltighet
för allt, utom den rufvande sorgen — se där den natt, som sänkt sig öfver mitt ouppfostrade hjärta. Låt mig skåda
upp från den — som jag slutligen, himlen vare pris, gjorde — och från dess långa, sorgsna olyckliga dröm rikta
blicken mot den gryende dagen.

I många månader fortsatte jag mina resor med detta mörka moln öfver mitt sinne. Några outredda skäl jag hade
för att icke återvända hem — skäl, som då förgäfves stridde inom mig för att finna klarare uttryck — bundo mig
vid min pilgrimsfärd.IOI2

Ibland hade jag rastlöst flackat från ort till ort utan att stanna på något ställe, ibland hade jag uppehållit mig länge
på samma plats. Jag hade icke haft något mål, aldrig burits af någon själens upprätthållande kraft.

Jag var i Schweiz. Jag hade kommit från Italien genom ett af de stora Alp-passen och sedan med en förare
vandrat omkring på bergsstigarna. Om dessa Storslagna ödemarker talat till mitt hjärta, visste jag det ej. Sublima
och underbara hade jag funnit dessa svindlande höjder och bråddjup, dessa brusande strömmar, dessa öknar af is
och snö, men hittills hade de ingenting annat lärt mig.

En afton före solnedgången närmade jag mig en dal, där jag ämnade hvila. Under nedstigandet dit på den
slingrande stigen utefter bergsluttningen, från hvilken jag såg den skimra djupt inunder mig, tror jag, att en ej på
länge förnummen känsla af skönhet och lugn, ett af dess frid framkalladt, mildrande inflytande började att svagt
röra sig i mitt bröst. Jag minns, att jag plötsligt stannade och erfor ett slags sorg, som alls icke var tryckande och
icke misströstande heller. Jag minns, att jag nästan hoppades, att en förändring till det bättre möjligen kunde
förestå inom mig.

Jag kbm ned i dalen, då aftonsolens sken föll på de aflägsna snötopparna, som molnlikt omgåfvo den. Foten af
bergen, som bildade grundvalen för den lilla byn, låg i yppig grönska, och högt öfver denna mildare vegetation
växte skogar af mörk fur, hvilka likt kilar klöfvo de vinterlika snömassorna och hejdade lavinen. Ofvanför dessa
höjde sig öfver hvarandra rader af skrofliga stalp, gråa berg, glänsande is och små gröna gräsplättar, alltsammans
så småningom blandande sig med snön, som krönte det hela. Här och där på bergsluttningarna syntes likt små
punkter ensliga trästugor, som till följd af de upptornande jättehöjderna så förkrymptes, att de föreföllo för små
att använda ens till leksaker. Så föreföll till och med den tätt byggda byn nere i dalen med dess träbro öfver
forsen, där denna störtade1013

ned öfver brutna klippblock och brusade bort mellan träden. I den stilla luften hördes ljudet af sång i fjärran —
herderöster; men då en glänsande aftonsky flöt fram på halfva höjden af bergväggen, frestades jag att tro, att det
var därifrån ljudet kom, icke från någon jordisk musik. Under denna fridfulla stillhet talade plötsligt naturen till
mig och verkade så förmildrande, att jag lutade mitt trötta hufvud mot gräset och grät som jag icke gråtit sedan
Dora dog !

Jag hade nyss mottagit en packe bref, som legat mig till mötes, och jag hade gått ut ur byn för att läsa dem, under
det att min aftonmåltid tillagades. Andra försändelser hade kommit på villovägar, och jag hade inte fått några
meddelanden hemifrån på länge. Själf hade jag inte haft styrka att skrifva något bref sedan min afresa, blott då
och då afsändt en rad med underrättelse om att jag anländt dit och dit och mådde väl.

Nu låg brefpacken i min hand. Jag öppnade deri och kände igen Agnes* stil.



Hon kände sig lycklig och hade, som hon hoppats, framgång i sitt arbete. Något mera berättade hon icke om sig
själf. Det öfriga hade afseende på mig.

Hon gaf mig inga råd, förehöll mig inga plikter, sade mig blott på det henne egendomliga hjärtliga sättet hur hon
litade på mig. Hon visste, sade hon, hvilken båtnad en natur lik min kunde hämta af sorgen. Hon visste, att den
skulle stärkas och förädlas af pröfningar och sinnesrörelser. Hon var öfvertygad om att alla mina syften skulle få
en fastare och högre riktning genom den sorg jag genomgått. Hon, som var så stolt öfver mitt rykte och så gladde
sig åt dess tillväxt, var säker om att jag icke skulle förtröttas i mitt arbete. Hon visste, att hos mig kunde sorgen
aldrig urarta till svaghet, den måste blifva till styrka. Liksom mina tidiga barnaårs lidanden bidragit till att göra
mig till hvad jag var, så skulle än större olyckor gifva mig kraft att bli ännu bättre,ioi 4

och hvad jag på så sätt lärt mig, skulle jag i min ordning lära andra. Hon anbefallde mig åt Gud, som kallat min
oskyldiga älskling till sin hvila, och hon omslöt mig alltid med sin systerliga tillgifvenhet och stod alltid vid min
sida, hvar jag än var, stolt öfver hvad jag uträttat men oändligt mycket stoltare öfver hvad jag var ämnad att
åstadkomma.

Jag gömde brefvet vid mitt bröst och tänkte på hvad jag varit för en timme sedan! När jag hörde rösterna dö bort
och såg den lugna aftonskyn fördunklas, alla färgerna i byn försvagas och den gyllene snön på bergstopparna bli
en aflägsen del af den bleka natthimmeln, men likväl kände, hur nattens mörker vek från mitt sinne och alla dess
skuggor lättades, fanns det intet namn för min kärlek till henne, som från denna stund var mig dyrbarare än
någonsin.

Hennes bref läste jag igenom många gånger. Jag skref till henne, innan jag gick till hvila. Jag sade Jhenne, att jag
storligen behöft hennes hjälp, att utan henne var jag icke och hade aldrig varit hvad hon trott mig vara, men att
hon ingaf mig håg att bli det, och att jag skulle försöka.

J#ag försökte verkligen. Om tre månader skulle ett år ha förflutit sedan jag drabbades af min sorg. Förrän dessa
tre månader förgått, ville jag icke fatta något beslut. Hela denna tid uppehöll jag mig i dalen och dess grannskap.

Sedan de tre månaderna gått om, beslöt jag att icke än på en tid återvända hem utan tills vidare slå mig ned i
Schweiz, som blifvit mig kärt genom minnet från den där aftonen. Jag skulle återtaga pennan, börja arbeta igen.

Ödmjukt flydde jag till honom, som Agnes anbefallt mig åt; jag uppsökte naturen, som aldrig sökes förgäfves,
och jag öppnade hjärtat för det mänskliga deltagande jag så nyligen skytt. Det dröjde inte länge innan jag hade
nästan lika många vänner i dalen som i Yarmouth, och då jag, efter att ha tillbringat vintern i Génève, återvände
dit på våren, varioi§

det hemklang i de hjärtliga välkomsthälsningarna, fastän de icke uttalades på det engelska språket.

Jag arbetade bittida och sent, tåligt och ihärdigt. Jag skref en berättelse, med ämnet hämtadt tämligen direkt från
min egen erfarenhet, och skickade den till Traddles, som på för mig särdeles fördelaktiga Villkor drog försorg
om dess utgifvande, och underrättelsen om mitt växande rykte nådde mig allt emellanåt genom turister, som jag
händelsevis träffade. Efter en kört tid af hvila och förströelse började jag åter arbeta med min vanliga ifver öfver
ett nytt ämne, som starkt tog mig i anspråk. Under verkets f ortgång intresserade det mig allt mer och mer, och
jag ansträngde mig till det yttersta för att göra det riktigt väl. Detta var min tredje roman. Den var inte half-
skrifven då jag under en mellantid af hvila tänkte på att vända åter till hemlandet.

Ehuru jag studerade och arbetade ihärdigt, hade jag sedan länge vant mig vid stark kroppsrörelse. Min hälsa, som
varit ganska angripen då jag lämnade England, var nu fullt återställd. Jag hade sett mycket. Jag hade besökt
många länder, och jag hoppas, att jag ökat mitt kunskapsförråd.

Jag har nu berättat allt som jag anser nödigt att berätta om min långa frånvaro — blott med ett undantag. Jag har
gjort det hittills, ehuru icke i afsikt att förtiga någon af mina tankar, ty, som jag sagt förut, denna berättelse är mitt
minne omsatt i skrift. Jag har velat hålla mitt sinnes hemligaste strömdrag afskildt, gömma den till sist. Nu vill
jag öfvergå därtill.



Så fullständigt förmår jag icke genomtränga mitt eget hjärtas djup, att jag vet när jag kom på den tanken, att jag
kunnat ställa dess tidigaste och ljusaste förhoppningar till Agnes. Jag vet inte på hvilket stadium af min sorg den
först förband sig med den reflexionen, att jagi mina lättsinniga pojkår kastat ifrån mig skatten af hennes kärlek.
Det är möjligt, att jag förnummit hviskningen af denna fjärrliggande tanke i den där sorgsna känslan af förlust
eller sak-ioi§

nad af någonting icke förverkligadt, som jag erfarit. Men den kom för mig som en ny anledning till själf-
förebråelse och ånger, då jag blef lämnad så nedslagen och så ensam i världen.

Om jag vid den tiden varit mycket tillsammans med henne, skulle jag i min svaghet och ödslighets-känsla ha röjt
detta. Det var nog det jag innerst fruktade, då jag först drefs att hålla mig borta från England. Jag hade icke
kunnat bära förlusten af ens en ringa del af hennes systerliga tillgifvenhet, och genom att förråda mina känslor
skulle jag framkallat ett mellan oss dittills okändt tvång.

Jag kunde inte glömma, att den känsla, hvarmed hon nu betraktade mig, uppstått på grund af mitt fria val och
handlingssätt, inte glömma, att om hon någonsin älskat mig med en kärlek af annat slag — och ibland trodde jag,
att det gifvits en tid, då hon kunnat göra det — så hade jag själf kastat bort den. Den fanns icke till — jag hade ju
redan, då vi båda voro barn, vant mig att tänka mig henne som stående långt skild från mina växlande tycken.
Min lidelsefulla kärlek hade jag ägnat ett annat föremål, och hvad jag möjligen kunnat göra, hade jag icke gjort.
Hvad Agnes nu var för mig, hade jag och hennes egna ädla hjärta gjort henne till.

Under början af den förändring, som så småningom kbm till genombrott hos mig, och då jag försökte att bättre
förstå mig själf och bli en bättre människa, blickade jag nog genom en lång pröfvotid framåt till en tidpunkt, då
jag möjligen kunde hoppas att öfver-korsa det förflutna och få den outsägliga lyckan att gifta mig med henne.
Men under tidens lopp förbleknade denna svaga utsikt och försvann slutligen. Om hon någonsin älskat mig,
borde jag hålla henne så mycket mera helig på grund af de förtroenden jag gifvit henne, hennes kännedom om
mitt vankelmodiga hjärta, det offer hon måst ålägga sig för att bli min vän och syster och den seger hon vunnit
öfver sig själf. Och om hon aldrig älskat mig, kunde jag väl tro, att hon skulle göra det nu?ioi 7

Jag hade alltid känt min egen svaghet i förhållande till hennes beständighet och själsstyrka, och nu kände jag den
mera än någonsin. Hvad jag än kunnat vara för henne eller hon för mig, om jag för länge i världen sedan visat
mig henne mera värdig, var jag icke nu, var hon icke nu. Den tiden var förbi. Jag hade låtit den gå mig ur
händerna och förtjänat att mista henne.

Att jag led mycket under dessa strider, att de uppfyllde mig med sorg och samvetskval och att jag hela tiden hade
en känsla af att heder och samvete ålade mig att med blygsel afvisa hvarje tanke på att vända mig till den älskade
flickan, nu då mina förhoppningar vissnat, efter att ha lättsinnigt vändt mig från henne då de voro ljusa och friska
— en reflexion, som låg vid roten af hvarje min tanke på henne — är alltsammans lika sant. Jag försökte nu icke
ens att dölja för mig själf, att jag älskade henne, att jag hängifvet älskade henne, men jag sade mig med full
öfvertygelse, att nu var det för sent och att det förhållande, som sedan gammalt ägt bestånd mellan oss, måste
förblifva prubbadt.

Ofta och mycket hade jag tänkt på Doras ord då hon skildrat för mig hvad som kunnat inträffa under de år, som
aldrig skulle sätta oss på prof i den vägen. Jag hade begrundat huru de ting, som aldrig hände, iofta äro lika
påtagliga i sina verkningar som dè hvilka inträffat. Själfva de år hon talat om hade i verkligheten tjänat till min
tuktan, och de skulle kanske ha gjort det äfven om vi icke skilts från hvarandra i vår dårskaps tidigaste skede. Jag
sökte förvandla det, som kunnat vara mellan mig och Agnes, till medel att göra mig mera osjälfvisk, mera fast,
mera medveten om mig själf och mina fel och brister. Begrundandet af hvad som kunnat vara ledde mig sålunda
till öfvertygelse om att det aldrig kunde blifva.

På detta villrådighetens och själfmotsägelsernas gungfly irrade min själ från tiden för min afresa till tiden för min
hemkomst tre år därefter. Tre år hadeioi 8

förflutit sedan emigrantfartyget afseglade, då jag, liksom då i solnedgången och på samma plats, stod på däcket



af paketbåten, som förde mig hem, betraktande samma rosenfärgade vatten, hvari jag sett det fartyget afspegla
sig.

Tre år. Långa i sin helhet, korta i sin fortgång. Och hemlandet var mig mycket kärt, och Agnes var mig mycket
kär, men hon var icke min, skulle aldrig blifva min. Hon hade kunnat blifva det, men nu var den tiden förbi.

KAP. LIX. Återkomst,

Jag landsteg i London en vinterlik höstafton. Det var mörkt och regnigt, och på en minut såg jag mera smuts och
dimma än förut på ett år. Jag fick gå från tullhuset till monumentet innan jag fick tag i en vagn, och fastän till och
med husens framsidor, som sågo ned på de forsande rännstenarna, föreföllo mig som gamla vänner, nödgades jag
tillstå, att de voro ganska ruskiga vänner.

Jag har ofta märkt — och jag är nog inte ensam om det — att när man reser bort från en välbekant plats, är det
som vore detta signalen till där inträffande förändringar. Då jag såg ut genom vagnsfönstret och upptäckte, att ett
gammalt hus på Fish Street Hill, som stått orördt af målare, timmermän och murare i minst ett sekel, under min
frånvaro blifvit rifvet och att en närliggande gata, hvars hälsovådlighet och obekvämhet i långliga tider
respekterats, höll på att dränkas och omläggas, väntade jag nästan att få se, att St. Paul-katedralen ändrat
utseende. ioi 8
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Jag var beredd på åtskilliga förändringar i mina vänners öden. Min tant hade för länge sedan flyttat tillbaka till
Dover, och Traddles hade börjat få litet praktik som sakförare kort efter min afresa. Han hade nu juristvåning i
Gray's Inn, och i sitt sista bref hade han talat om för mig, att han icke saknade hopp om att snart bli förenad med
den sötaste flicka i världen.

De väntade mig hem före jul, men hade ingen aning om att jag skulle komma så snart. Jag hade afsiktligt fört
dem bakom ljuset för att få nöjet att öfverraskä dem. Och likväl var jag orimlig nog att känna det som köld och
erfara missräkning, då ingen var mig till mötes, utan jag nödgades ensam och tyst skramla framåt genom de
dimhöljda gatorna.

De välbekanta bodarna med sin glada belysning kryade dock upp mig något, och då jag steg af vid kaffehuset i
Gray's Inn, hade jag återfått mitt goda lynne. Det påminde mig först om den så olika beskaffade tid, då jag tagit
in på Gyllene Korset, och erinrade mig om de förändringar som inträffat sedan dess. Men det var helt naturligt.

»Vet ni hvar mr. Traddles bor, här i Gray's Inn ?» frågade jag kyparen, under det att jag värmde mig framför



brasan i kafferummet.

»Han bor i Holborn Court, sir, n:r 2.»

»Mr. Traddles börjar bli mycket bemärkt som jurist, tror jag?» sade jag.

»Det kan nog hända, sir», svarade kyparen, »men inte har jag hört det.»

Denna kypare, som var i medelåldern och mager, vände sig i sin ordning till en kypare med högre myndighet —
en fet, ståtlig gammal man med ister-haka, klädd i svarta strumpor och knäbyxor, som kom ut från någonting
liknande en kyrkvärdsbänk i kafferummets andra ända, där han sällskapade med ett kassaskrin, en
adresskalender, en juristmatrikel och åtskilliga andra böcker och papper.

»Mr. Traddles», sade den magre kyparen, »n:r 2 Holborn Court.»i020

Den ståtlige gaf den andre tecken att draga sig tillbaka och vände sig med mycket allvar till mig.

»Jag frågade», sade jag, »om inte denne mr. Traddles börjat bli mycket bemärkt som jurist?»

»Jag har aldrig hört hans namn», svarade kyparen med grötig, hes röst.

Jag kände mig helt förlägen å Traddles' vägnar.

»Han är väl en ung man?» sade den ståtlige kyparen och fäste strängt sina ögon på mig. »Hur länge har han varit
i Gray's Inn?»

»Inte öfver tre år», sade jag.

Kyparen, som nog i fyrtio år hållit till i sin kyrkvärdsbänk, kunde icke fortsätta ett så obetydligt ämne. Han
frågade, hvad jag behagade till middag.

Jag kände, att nu var jag i England igen och var riktigt nedslagen för Traddles räkning. Han tycktes hopplöst
förlorad. Jag beställde helt anspråkslöst litet fisk och en biffstek och stod framför elden och grubblade öfver hans
obetydlighet.

Då jag med blicken följde öfverkyparen, kunde jag inte låta bli att tänka, att den trädgård, hvari han utvecklat sig
till en så egendomlig blomma, var en svår plats att vinna tillväxt i. Den hade ett så häfdvunnet, styfnackadt,
vederhäftigt, högtidligt, ålderdomligt utseende. Jag såg mig om i rummet, hvars sandade golf nog varit sandadt
precis på samma sätt när öfverkyparen var en gosse — om han någonsin varit det, hvilket föreföll osannolikt —
och på de glänsande borden, där jag skådade min afbild i det glatta mahognyts glänsande djup, och på lamporna,
som voro så oklanderligt putsade och polerade, och på de trefliga gröna gardinerna med deras blanka
mässingsstänger, som omslöto afplankningarna, och på de två stora koleldarna, som brunrio så klart, och på
raderna af karaffiner, som tycktes svälla ut i medvetande om de fat med gammalt dyrt portvin, som funnos i
källarna, och så väl England som lagen föreföllo mig svåra att taga med storm. Jag gick upp på mitt rum för att
byta kläder, ty jag var våt, och det gamla boaserade rummets väldiga om-i02i

fång — jag minns att det låg öfver porthvalfvet till Gray's Inn — och den fyrstolpiga sängens tvärsäkra
ofantlighet och dragkistans orubbliga allvar tycktes ena sig om att strängt rynka pannan åt Traddles' och hvarje
annan sådan vågsam ungdoms utsikter. Jag kom ner igen för att äta middag, och till och med måltidens sakta och
behagliga tempo, hela ställets ordningsfulla tystnad — det var nämligen tomt på gäster, ty ferierna fortgingo —
vittnade vältaligt om Traddles' djärf het och hans ringa förhoppningar om utkomst än på tjugu år.

Någonting likt detta hade jag icke sett sedan jag reste hemifrån, och det krossade alla mina förhoppningar för min
vän. Öfverkyparen hade fått nog af mig. Han kom icke mer i min närhet utan ägnade sig helt åt en gammal herre i
långa damasker, till hvars behag ett kvartersmått särskildt portvin tycktes af egen drift komma upp ur källaren, ty
han beställde det icke. Andre kyparen hviskade upplysningsvis till mig, att denne gamle herre var en f. d. notarie,
som bodde vid torget och ägde en verklig guldgrufva, som man antog, att han skulle testamentera till sin
städerskas dotter. Därjämte påstods det, att han hade en hel silfverservis förvarad i ett skåp, anlupen och fläckig



till följd af att den aldrig begagnades, men att ingen dödlig i hans ungkärls våning sett mer än en enda gaffel och
en sked. Nu gick det så långt, att jag ansåg Traddles alldeles förlorad och hade klart för mig, att för honom fanns
det intet hopp.

Icke dess mindre angelägen att träffa den afhållne gamle vännen förtärde jag min middag på ett sätt, föga ägnadt
att höja mig i öfverkyparens tanke, och skyndade mig ut bakvägen. N:r 2 Holborn Court var lätt funnet, och som
en inskrift på dörrposten underrättade mig om att Traddles bebodde några rum i öfversta våningen, gick jag
uppför trappan. Sned och vind var den, svagt upplyst på afsatserna medelst en trubbig oljeveke, som höll på att
för-smäkta i ett litet smutsigt glasfängelse.

Medan jag knogade mig uppför trappan, tyckte1022

jag mig höra ett muntert skratt, och det var inga advokaters eller sakförares eller notariers eller andra juristers
skratt, utan några unga, glada flickors. Som jag emellertid, då jag stannade för att lyssna, råkade få in foten i ett
hål, där Gray's Inns hedervärda samfund underlåtit att insätta en felande brädlapp, slant jag och föll med något
buller, och när jag kom på fötter igen, var det alldeles tyst.

Trefvande mig mera varsamt fram under den återstående delen af bestigningen, klappade mitt hjärta hårdt då jag
fann den ytterdörr, på hvilken stod måladt Mr. Traddles, ostängd. Jag knackade på. Knuffningar och rörelser
innanför dörren följde, men intet annat. Jag knackade en gång till.

En liten klipsk pojke, till hälften betjänt, till hälften skrifvare, som var alldeles andfådd, men såg ut som om han
trotsat mig att lagligt bevisa det, blef nu synlig.

»Är mr. Traddles inne?» frågade jag.

»Ja, sir, men han är upptagen.»

»Jag vill träffa honom.»

Efter att ett ögonblick ha skärskådat mig beslöt sig den klipske pojken för att släppa in mig, och sedan han för
detta ändamål något mera öppnat dörren, kbm jag först in i en liten tamburskrubb och sedan i ett litet arbetsrum,
där jag fann min gamle vän — äfven han andtruten — sittande vid ett bord och böjd öfver åtskilliga papper.

»Sannerligen är det inte Copperfield!» utbrast Traddles i det han såg upp. Och så kastade han sig i mina armar,
där jag höll honom länge kvar.

»Allt står väl till, min kära Traddles ?»

»Ja visst, allt står väl till, min kära, kära Copperfield, och idel goda nyheter!»

Båda gräto vi af glädje.

»Min bästa bror», sade Traddles och rufsade i ifvern alldeles till håret, hvilket var fullkomligt öfverflödigt, »du
kära Copperfield, min länge saknade, högst välkomna vän, hvad det var roligt att få se dig! Hvad du har blifvit
brun! Hvad jag är glad!i023

På heder och ära, jag har aldrig blifvit så glad, du älskade Copperfield I»

Äfven jag hade svårt att få uttryck för mina känslor. I början var det mig omöjligt att tala.

»Min bästa bror!» sade Traddles. »Och så ryktbar du blifvit! Du härliga Copperfield! Men så säg mig då i all
världen, när kom du, hvarifrån kommer du och hvad har du haft för dig?»

Utan att vänta på svar på någonting han sagt, hade Traddles satt mig i en länstol framför elden, hvilken han hela
tiden häftigt rörde om i med ena handen, under det att han med den andra ryckte och drog i min halsduk, i den
galna tron att det var en öfverrock, söm han ville hjälpa mig af med. Utan att ställa ifrån sig eldgaffeln, tog han
mig nu åter i famn; och jag tog honom i famn, och så skrattade vi, och så gräto vi och torkade våra ögon och
satte oss ned och skakade hand framför spisen.



»Tänk bara», sade Traddles, »att din hemresa då var så nära förestående, du kära gamla gosse, och att du ändå
inte öfvervar ceremonien!»

»Hvilken ceremoni, min kära Traddles ?»

»Hvad i all världen säger du ?» sade Traddles och gjorde stora ögon. »Har du då inte fått mitt sista bref ?»

»Säkerligen inte, om däri stod något om någon ceremoni.»

»Jo, ser du, min kära Copperfield», sade Traddles och stack upp alla fingrarna genom håret, »jag är gift.» . :

»Gift!» utbrast jag med innerlig glädje.

»Ja, det vill jag lofva!» sade Traddles. »Vigd af den ärevördige Horace — vigd vid Sofi — därnere i Devonshire.
Kära du, hon står där bakom fönstergardinen.» 1

Till min förvåning trädde nu den sötaste flicka i världen leende och rodnande fram från sitt gömställe. Och en
gladare, vänligare, uppriktigare, lyckligare, mera strålande ung hustru tror jag aldrig världen skådat — det kunde
jag inte låta bli att säga. Jagioi 024

kysste henne, som det en gammal vän anstod, och önskade dem lycka af hela mitt hjärta.

»Det här var då ett alldeles förtjusande återseende», sade Traddles. »Du är då alldeles utomordentligt brun, min
kära Copperfield I Gud bevare mig väl, hvad jag är lycklig!»

»Och det är jag också», sade jag.

»Nog vet jag, att jag är det», sade Sofi, rodnande och skrattande.

»Vi äro alla så lyckliga som det är möjligt att vara!» sade Traddles. »Till och med flickorna äro lyckliga.
Sannerligen hade jag inte glömt dem!»

»Glömt?» sade jag.

»Flickorna», sade Traddles. »Sofis systrar. De äro på besök hos oss. De ha kommit hit för att få se litet af
London. Saken är den, att — var det du som snafvade i trappan, Copperfield?»

»Ja, det var det», sade jag och skrattade.

»Jaså, jo, då du snafvade i trappan», sade Traddles, »så höll jag på att göra lekar med flickorna. Vi lekte 'kappas
om rummet'. Men som det egentligen inte går an i Westminster Hall, och som det inte skulle förefalla
yrkesmässigt, om en klient fick se det, så sprungo de sin kos. Och nu stå de säkert och — lyssna», sade Traddles
och såg på dörren till rummet bredvid.

»Det var ledsamt», sade jag, »att jag gaf anledning till en sådan förskingring.»

»Det skulle du, på min ära, inte sagt», förklarade Traddles mycket road, »om du sett dem springa sin väg och
rusa tillbaka, sedan du knackat, och hämta kammarna, som fallit ur håret och bära sig åt som riktiga tokor. Min
älskling, vill du gå in efter flickorna ?»

Sofi trippade bort, och vi hörde hur hon hälsades med ett klingande skratt i rummet bredvid.

»Låter det inte som musik, kära Copperfield ?» sade Traddles. »Det är så behagligt att höra. Det riktigt lyser upp
de gamla rummen. För en gammal stackare till ungkarl, som lefvat ensam i hela sitt lif, är det verkligen alldeles
förtjusande. Stackars flic-ioi 025

klor, de förlorade mycket med Sofi — som, det kan jag försäkra dig, Copperfield, alltid varit och fortfarande är
den sötaste flicka i världen — och det känns obeskrifligt tillfredsställande för mig att se dem vid så godt lynne.
Det är mycket roligt att vara i sällskap med flickor, Copperfield. Det är inte yrkesmässigt, men det är mycket
roligt.»

Som jag märkte, att han sväfvade litet på målet och i sitt hjärtas godhet troligen fruktade, att han något smärtat



mig med hvad han sagt, skyndade jag att instämma däri med en hjärtlighet, som påtagligen i hög grad lugnade
och behagade honom.

»Men ser du, kära Copperfield», sade Traddles, »våra husliga anordningar äro, sanningen att säga, allt annat än
yrkesmässiga. Till och med att Sofi finns här är alls icke yrkesmässigt. Och vi ha ingen annan bostad. Vi ha
seglat ut i en bräcklig farkost, och vi äro beredda på att slita litet ondt. Och Sofi styr och ställer så förträffligt. Du
kan inte tänka dig hur hon stufvat in de där flickorna. Sannerligen jag begriper hur hon kunnat tänka ut det.»

»Äro många af de unga damerna här?» frågade

jag.

»Den äldsta, det vill säga Skönheten, är här», sade Traddles i låg, förtrolig ton, »Caroline. Och Sara är här —
hon, som jag visst nämnt, har något fel i ryggraden. Hon är ofantligt mycket bättre nu. Och så ha vi hos oss de
två yngsta, som Sofi läst med. Och Louise är också här.»

»Är det möjligt!» sade jag.

»Ja», sade Traddles. »Inalles — jag menar nu rummen — äro de tre; men Sofi ordnar det alldeles utmärkt för
flickorna, och de ha det så bekvämt som möjligt. Tre i det där rummet, två i det där.»

Jag kunde inte låta bli att se mig om, undrande hvar mr. och mrs. Traddles då fingo hålla till. Traddles förstod
mig.

»Vi», sade Traddles, »äro ju beredda att slita litet ondt, som jag nyss sade, och i förra veckan ordnade vi en
tillfällig bädd här på golfvet. Men det finns ett

65. — Dickens David Copperfield.,1026

litet rum uppe under taket — en liten nätt kammare, när man väl kommit dit — och den tapetserade Sofi själf, för
att göra mig en öfverraskning. Den är för det närvarande vår sängkammare. Den är som ett litet nätt zigenartält.
Man har en vidsträckt utsikt därifrån.»

»Och så är du då, min kära Traddles, ändtligen lyckligt gift!» sade jag. »O, hvad det gläder mig!»

»Tack, tack, bästa Copperfield», sade Traddles, då vi åter skakade hand. »Ja, nog är jag så lycklig som man kan
vara. Där ser du din gamla vän», sade Traddles helt triumferande och nickade åt blomkrukan på dess ställning,
»och där är bordet med marmorskifvan. Det öfriga bohaget är, som du ser, enkelt och praktiskt. Hvad bordsilfver
beträffar, ha vi inte så mycket som en tesked.»

»Återstår att förtjänas», sade jag muntert.

»Alldeles riktigt», sade Traddles, »återstår att förtjänas. Visst ha vi teskedar, ty vi röra verkligen om vårt te. Men
de äro af britanniametall.»

»Silfret glänser så mycket mer, när det kommer.»

»Just precis det säga vi!» utbrast Traddles. »Ser du, min kära Copperfield», och nu föll han åter in i!en låg,
förtrolig t ön, »sedan jag afgifvit mitt anförande i fallet Jipes mot Wigzell, som mycket gagnade mig i mitt yrke,
reste jag ner till Devonshire och samtalade enskildt och ganska allvarligt med den ärevördige Horace. Jag
betonade särskildt, att Sofi — som, jag försäkrar dig, Copperfield, är den allra sötaste flicka! —»

»Det är jag säker om !» sade jag.

»Det är hon verkligen!» återtog Traddles. »Men jag afvek från ämnet. Jag nämnde ju den ärevördige Horace ?»

»Du sade, att du betonade särskildt —»

»Ja, det var sant! Jag betonade, att Sofi och jag varit förlofvade ganska länge, och att Sofi med sina föräldrars
tillåtelse mer än gärna ville taga mig — kort sagt», sade Traddles med sitt gamla uppriktiga leende, »att hon ville
taga mig på våra nuvarandeioi 27



britanniametallvillkor. Jag föreslog den ärevördige Horace — som är en alldeles förträfflig präst, Copperfield,
och borde vara biskop eller åtminstone ha så pass mycket, att han kunde lefva utan att behöfva spara så
förskräckligt — jag föreslog honom, att om jag lyckades få ihop minst tvåhundrafemtio pund första året och hade
säkert hopp att få minst det och litet till det nästa, och dessutom kunde fullständigt möblera en liten lokal som
denna, om detta lyckades skulle vi gifta oss. Jag tog mig friheten framhålla, att vi väntat tåligt i bra många år,
och att den omständigheten att Sofi varit till så utomordentligt stor nytta i hemmet icke i hennes kärleksfulla
föräldrars tanke borde motverka hennes giftermål — förstår du min mening ?»

»Inte borde det det, inte», sade jag.

»Det gläder mig, att du tänker så», sade Traddles, »ty utan att vilja rikta någon beskyllning mot den ärevördige
Horace, tycker jag allt, att föräldrar och bröder och andra ibland visa sig litet egoistiska i jdylika fall. Jag
påpekade tillika, att det var min innerliga önskan att bli familjen till nytta och att om jag fick framgång här i
världen och något hände honom — jag syftar nu på den ärevördige Horace —»

»Jag förstår», sade jag.

»— eller mrs Crewler — skulle det vara min allra käraste önskan att träda i föräldrars ställe för flickorna. Han
svarade med en beundransvärd vänlighet, ytterst tillfredsställande för mina känslor, och åtog sig att utverka mrs.
Crewlers samtycke till förslaget. Hon tog alldeles förskräckligt illa vid sig. Det steg från benen till bröstet på
henne, och så till hufvudet —»

»Hvad var det som steg?» frågade jag.

»Sorgen», svarade Traddles mycket allvarsamt. »Hennes känslor i det hela. Som jag visst nämnt en gång förr, är
hon en mycket öfverlägsen kvinna, men hon har förlorat bruket af sina lemmar. Så snart någonting svårt eller
bekymmersamt händer henne, slår det sig på benen, men den här gången steg detioi 028

till bröstet och så till hufvudet, kort sagt, det angrep hela systemet på det mest oroväckande sätt. Emellertid kom
hon sig igen, tack vare deras ömma, outtröttliga omsorg, och i går sex veckor sedan gifte vi oss. Du kan inte
tänka dig, Copperfield, hvad jag tyckte jag var för ett odjur, då jag såg hela familjen gråta och svimma på alla
håll I Mrs. Crewler kunde inte förmå sig att träffa mig innan vi reste — kunde inte förlåta mig, att jag tog ifrån
henne hennes barn — men hon är en god varelse och har gjort det sedan. Senast i morse fick jag ett förtjusande
bref från henne.»

»Med ett ord, min kära vän», sade jag, »du känner dig så lycklig som du förtjänar att vara.»

»Åh, du är partisk för att du håller af mig», sade Traddles och skrattade. »Jag är verkligen i en mycket
afundsvärd ställning. Jag arbetar styft och läser juridik oförtrutet. Jag går upp klockan fem hvar morgon, men det
gör mig ingenting. Jag håller flickorna gömda hela dagen och har roligt med dem om kvällarna. Och jag försäkrar
dig, att jag är riktigt ledsen för att de skola resa hem om tisdag — dagen före Mikaeliterminens ingång. Men se
här», sade Traddles, afbrytande sin förtroliga hviskning och talande med hög röst, »här ha vi flickorna. Mr.
Copperfield, miss Crewler — miss Sara — miss Louise Margaret och Lucy!»

Och friska och röda som rosor voro de. Alla voro de täcka, Caroline var mycket vacker, men i Sofis väsen låg
någonting ömt och gladt och husligt, som var bättre än skönhet och öfvertygade mig om att min vän gjort ett godt
val. Alla slogo vi oss ned kring härden, under det att den klipska pojken, som antagligen blifvit andfådd, då han
skyndat sig att taga fram papperen, nu tog bort dem igen och dukade tebordet. Sedan detta var gjort, aflägsnade
han sig för dagen och stängde ytterdörren med en smäll. Mrs. Traddles, som med ögonen strålande af
husmoderlig glädje och omtanke ordnat för teet, började nu att rosta brödet, där hon satt i sin vrå bredvid
elden.ioi 029

Under tiden talade hon om för mig, att hon träffat Agnes. »Tom» och hon hade efter bröllopet gjort en liten
utflykt till Kent, och där hade hon också träffat min tant, och både min tant och Agnes mådde väl och
allesammans hade de inte talat om annat än mig. »Tom» hade, efter hvad hon trodde, inte släppt mig ur sina



tankar under hela den tid jag varit borta. »Tom» var hennes auktoritet i allt. »Tom» var påtagligen hennes lifs
afgud, som af ingen omstörtning kunde rubbas från sin piedestal, som hon alltid trodde på 10 ch hyllade af hela
sin själ, hvad än månde hända.

Det undseende såväl hon som Traddles ägnade Skönheten behagade mig mycket. Inte vet jag just att jag fann det
så klokt, men förtjusande var det i alla fall och fullkomligt i stycke med deras karaktär. Om Traddles något enda
ögonblick saknade skedarna, som det återstod att förtjäna, var det nog då han räckte Skönheten tekoppen. Om
hans milda hustru kunnat förmå sig att med själfsäkerhet bemöta någon människa, hade skälet ej varit annat än
det, att hon var Skönhetens syster. Ett och annat i sättet, som antydde, att Skönheten var en smula bortskämd och
nyckfull, ansågs påtagligen af Traddles och hans hustru som något originellt och betecknande för hennes
förstfödslorätt. Om hon varit född till bidrottning och de till arbetsbin, kunde de icke varit mera öfvertygade om
den saken.

Men deras anspråkslöshet intog mig på det högsta. Deras stolthet öfver dessa flickor och deras sätt att underkasta
sig dessa ungdomars infall var det angenämaste lilla intyg om deras eget värde jag kunnat önska mig. Tolf gånger
i timmen såvisst som en gång på hela aftonen anmodades den »snälla, rara Tom» af sina svägerskor att räcka dem
något eller ställa bort något, att taga upp något eller sätta ned något, att leta reda på något eller gå efter något.
Och ingenting kunde de heller göra utan att anlita Sofi. Någons hår hade fallit ned; ingen annan än Sofi kunde
sätta upp det. Någon hade glömt fortsättningen på en viss melodi; och ingen annan an Sofi kunde gnola1030

den. Någon sökte erinra sig namnet på ett ställe i Devonshire, och Sofi var den enda som visste det. Någonting
borde skrifvas hem, och Sofi var den enda man kunde lita på, när det gällde att skrifva det före frukosten i
morgon bittida. Någon tappade en maska i sin stickning, och ingen annan än Sofi kunde taga upp den. De voro
fullkomliga härskarinnor på platsen, och Sofi och Traddles passade upp på dem. Jag vet verkligen inte hur många
barn Sofi sett efter i sina dagar, men hon tycktes vara känd för att kunna hvarenda visa, som på engelskt
tungomål blifvit ställd till ett barn, och hon sjöng dussintals efter hvarandra med den klaraste lilla röst i världen
— hvarje syster föreslog sin särskilda lilla melodi, och Skönheten var den som fällde utslaget. Jag satt och hörde
på alldeles förtjust. Det bästa af allt var att alla systrarna, trots sina fordringar, tycktes hysa den största
tillgifvenhet och aktning både för Sofi och Traddles. Säkert är, att då jag skulle gå och Traddles ville följa mig
bort till kaffehuset, hade jag aldrig sett ett så lurfvigt hufvud eller något hufvud alls bli föremål för en sådan skur
af kyssar.

Allt sammantaget var det en scen, som jag måste dröja vid med nöje långt efter sedan jag kommit tillbaka och
tagit god natt af Traddles. Om jag sett tusen rosor blomma i en vindsvåning i det där gamla ålderdomliga Gray's
Inn, kunde de icke ha lyst upp den hälften så mycket. Föreställningen om de där Devonshireflickorna bland de
torra juristkontoren och renskrifningsbyråarna, och om teet och det rostade brödet och barnvisorna i den fräna
atmosfären af radérpulver och pergament, röda snören och dammig oolat, bläckbuteljer, koncept- och
stämpelpapper, stämningar, inlagor, utslag och räkningar, syntes mig lika angenämt fantastisk som om jag drömt,
att sultanens familj blifvit inskrifven bland advokaterna och tagit med sig den talande fågeln, det sjungande
trädet och det gyllene vattnet till Grays Inn Hall. Emellertid fann jag, sedan jag tagit god natt af Traddles och
kommit tillbaka till kaffehuset, att mina bekymmer för honomto$t

blifvit betydligt lättade, jag började tro, att han skulle komma fram i yärlden trots alla öfverkypare i hela
England.

Jag hade dragit fram en stol till den ena af eldarna i kafferummet för att i god ro tänka på honom, och från
betraktelserna öfver hans lycka öfvergick jag till att söka efter bilder i de glödande kolen, och då dessa brötos
eller förändrades tänkte jag på de viktigaste växlingarna och skilsmässorna i mitt lif. Någon stenkolseld hade jag
inte sett sedan jag för tre år sedan lämnade England, ehuru jag betraktat mången vedbrasa, då den brunnit ned till
fjäderlätt aska, som blandats med den duniga högen på härden, och synts mig i min nedslagenhet som en icke
oäfven bild af mina döda förhoppningar.

Nu kunde jag tänka på det förflutna — allvarligt men icke bittert, och jag kunde modigt se framtiden an. Ett hem



i ordets bästa mening fanns icke längre för mig. Henne, som jag kunnat ingifva èn ömmare kärlek, hade jag lärt
att bli min syster. Hon skulle säkert gifta sig, och andra skulle ställa anspråk på hennes känslor; och när hon gifte
sig, skulle hon intet veta om den kärlek, som vuxit upp i mitt hjärta. Det var nog riktigt, att jag finge umgälla min
förhastade passion. Hvad jag skördade, hade jag sått.

Jag satt och grubblade öfver, om jag verkligen tuktat mitt hjärta därhän, att jag kunde finna mig i mitt öde och
lugnt intaga den plats i hennes hem, som hon lugnt intagit i mitt, då jag helt plötsligt fann, att min blick hvilade
på ett ansikte, som gärna kunnat framkomma ur glöden i dess förbindelse med mina tidiga minnen.

Lille mr. Chillip, doktorn, för hvars goda hjälp jag stod i skuld redan i denna berättelses första kapitel, satt och
läste en tidning i skuggan af en vrå midt emot mig. Han var nu ganska ålderstigen, men som han var ,en mild,
ödmjuk, lugn liten man, hade tiden handskats så varligt med honom, att jag tyckte, att han i den stunden såg ut
ungefär på samma sätt1032

som då han satt i vårt förmak och väntade pä min födelse.

Mr. Chillip hade för sex eller sju år sedan lämnat Blunderstone, och jag hade icke sett honom sedan dess. Han
satt där helt trankilt och läste tidningen, och bredvid honom stod ett glas varm sherrytoddy. Han var så ytterst
förbindlig i sitt väsen, att han nästan tycktes be tidningen om ursäkt för att han tog sig friheten att läsa den.

Jag gick fram till honom där han satt och sade : »God idag, mr. Chillip, hur står det till med er ?»

Han blef mycket förvirrad af att så oväntadt se sig tilltalad af en främling och svarade på sitt säf-liga sätt: »Jag
tackar er, sir, ni är mycket god. Tack, tack. Jag hoppas ni mår väl.»

»Ni kommer inte ihåg mig?» sade jag.

»Nog tycker jag, att det är någonting i era drag som förefaller mig bekant», svarade han i det han log ödmjukt
och skakade på hufvudet under det han tog en öfverblick af min person, »men jag har verkligen glömt namnet.»

»Och likväl kände ni det långt innan jag kände det själf», återtog jag.

»Verkligen, sir?» sade mr. Chillip. »Är det möjligt, sir, att jag hade den äran att göra tjänst, då — ?»

»Ja», svarade jag.

»Bevara mig väl!» utbrast mr. Chillip. »Men ni har naturligtvis mycket förändrats sedan dess.»

»Det är troligt», sade jag.

»Ni tar väl inte illa upp», sade mr. Chillip, »om jag är nog djärf att be att få veta ert namn?»

Då jag sade honom mitt namn, blef han riktigt rörd. Han skakade hand med mig så det kändes, hvilket var ett för
honom våldsamt företag, ty vanligen plägade han sticka en ljum liten labb en tum eller par framom höften och bli
riktigt generad, om någon fattade tag i den. Till och med nu stack han handen i rockfickan så fort han kunde få
den ledig igen och tycktes riktigt belåten att åter ha den i säkerhet.ioi 33

»Tänk så underligt!» sade mr. Chillip och betraktade mig med hufvudet på sned. »Och detta är verkligen mr.
Copperfield ? Jag tror nog, att jag hade känt igen er, om jag tagit mig friheten att närmare betrakta er. Det är
mycken likhet mellan er och er salig far, sir.»

»Jag har aldrig varit nog lycklig att se min far», anmärkte jag.

»Mycket sant, sir», sade mr. Chillip i tröstande ton. »Och det var mycket beklagligt ur alla synpunkter. Men i vår
del af landet äro vi inte okunniga om ert rykte, sir», sade mr. Chillip och vaggade åter långsamt på hufvudet.
»Spänningen här måste vara stor», och mr. Chillip knackade på sin panna med pekfingret. »Det är nog en mycket
ansträngande sysselsättning, sir!»

»Hvilken del af landet är nu er?» frågade jag och satte mig bredvid honom.

»Jag har etablerat naig på några mils afstånd från Bury St. Edmunds, sir», sade mr. Chillip. »Som mrs. Chillip på



grund af sin fars testamente kbm i besittning af en liten egendom där i trakten, köpte jag en praktik där, och det
skall säkert glädja er att höra, att det går bra för mig. Min dotter är stora, långa flickan nu, sir», sade mr. Chillip
och vaggade åter på hufvudet. »Hennes mor släppte i förra veckan ned två veck på hennes klänningskjolar. Jo,
tiden går, sir!»

Då den lille mannen vid dessa ord förde sitt nu tomma glas till sina läppar föreslog jag att låta fylla det igen och
hålla honom sällskap med ett för min egen räkning.

»Det är visserligen», sade han långsamt, »mer än jag är van vid, men jag kan inte neka mig nöjet att få samtala
med er. Jag tycker det är som igår jag hade äran att sköta er i mässlingen. Ni gick förträffligt igenom den
sjukdomen, sir.»

Jag tackade för komplimangen och beställde sherrytoddyn, som snart kom. »Ett högst ovanligt rummel!» sade
mr. Chillip och rörde om i glaset,ioi 34

»men jag kan inte motstå ett så utomordentligt tillfälle. Ni har inga barn, sir?»

Jag skakade på hufvudet.

»Jag vet, att ni för någon tid sedan led en smärtsam förlust, sir», sade mr. Chillip. »Jag hörde det af er styffars
syster. En mycket bestämd karaktär hos den damen, inte sant?»

»Ah ja, det kan inte nekas», sade jag. »Hvar träffade ni henne, mr. Chillip?»

»Vet inte ni, sir», genfrågade mr. Chillip med sitt förbindligaste leende, »att er styffar återigen blifvit min
granne?»

»Nej, det har jag inte hört», svarade jag.

»Jo, det har han visst, det», sade mr. Chillip. »Han gifte sig med en ung dam från den trakten, som rådde om en
liten god egendom, stackare. — Men säg mig, sir, är inte den där hjärnverksamheten ganska tröttande?» sade mr.
Chillip och betraktade mig med minen af en beundrande liten sparf.

Jag afböjde frågan och återgick till Murdstones. »Jag visste nog, att han gift om sig», sade jag. »Är ni läkare i
familjen.»

»Inte i regeln, men jag har blifvit tillkallad», svarade han. »Den frenologiska utvecklingen af fasthets-lorganet är
högst märklig hos mr. Murdstone och hans syster, sir.»

Jag svarade med en så uttrycksfull blick, att denna i förening med toddyn gaf mr. Chillip mod att återigen skaka
på hufvudet och betänksamt utbrista: »Jo jo män I Vi minnas nog gamla tider, mr. Copperfield I»

»Och bror och syster hålla samma kurs som förr ?» sade jag.

»En läkare», svarade mr. Chillip, »som ju besöker många familjer, borde egentligen inte ha ögon och öron för
annat än sitt yrke. Jag måste dock säga, att de äro mycket stränga, så väl med afseende på detta lifvet som det
tillkommande.»

»Jag antar att det tillkommande ordnas utan mycken hänsyn till dem», svarade jag. »Hvad göra de med afseende
på detta lifvet ?»ioi 35

Mr. Chillip skakade på hufvudet, rörde »om sin toddy och läppjade på den.

»Hon var en intagande kvinna, sir», anmärkte han i beklagande ton.

»Den nuvarande mrs. Murdstone ?»

»I sanning en högst intagande kvinna, sir», sade mr. Chillip, »så älskvärd och god som det var möjligt att vara.
Mrs. Chillip är af den åsikten, att hennes lifsmod blifvit alldeles knäckt efter giftermålet, och att hennes
melankoli står på gränsen af vanvett. Och damerna», anmärkte mr. Chillip blygt, »ha stor iakttagelseförmåga,
sir.»



»Jag antar, att hon skulle kufvas och inklämmas i deras afskyvärda form, stackars människa!» sade jag. »Och det
lyckades?»

»I början uppstodo häftiga tvister, det kan jag försäkra er», sade mr. Chillip, »men nu ser hon ut som en skugga.
Skulle det anses ogrannlaga, om jag sade er, sir, i förtroende, att sedan systern kom till hans hjälp ha de båda
syskonen tillsammans nästan gjort henne sinnesslö.»

Jag sade honom, att det hade jag inte svårt att tro.

»Jag tvekar inte», sade mr. Chillip efter att åter ha stärkt sig med att läppja på toddyn, »jag tvekar inte att oss
emellan säga, att hennes mor dog af det — och att tyranni, bråk och gnat gjort mrs. Murdstone nästan fånig. Före
sitt giftermål var hon en liflig och glad ung kvinna, men deras dysterhet och stränghet ha krossat henne. Nu gå de
omkring med henne mera som vaktare än som äkta man och svägerska. Just de orden sade mrs. Chillip till mig
senast i förra veckan. Och jag försäkrar er, sir, att damerna ha stor iakttagelseförmåga. Mrs. Chillip själf märker
allting.»

»Låtsar han sig vara — jag skäms att nämna ordet i sådant sammanhang — låtsar han sig vara gudfruktig i denna
sin dysterhet ?» frågade jag.

»Till svar på er fråga», sade mr. Chillip, hvars ögonlock blifvit riktigt röda till följd af det stimulerande medel
han mot sin vana intog, »vill jag anföra1036

en af mrs. Chillips mest träffande anmärkningar. Mrs. Chillip», fortfor han på sitt allra lugnaste och säf-ligaste
sätt, »elektriserade mig riktigt då hon påpekade, att mr. Murdstone ställer upp en bild af sig själf och kallar den
den gudomliga naturen. Jag blef så slagen af detta mrs. Chillips yttrande, att jag var inte mycket värd i den
stunden. Damerna ha stor iakttagelseförmåga, sir.»

»Den är medfödd», sade jag till hans stora förtjusning.

»Det gläder mig ofantligt att få ett sådant stöd för min uppfattning», återtog han. »Det är inte ofta jag dristar
uttala en åsikt i icke-medicinska frågor, det kan jag försäkra er. Mr. Murdstone håller ibland offentliga föredrag,
och det påstås — kort sagt, sir, mrs. Chillip säger, att ju värre tyrann han blir, desto mörkare blir hans lära.»

»Jag tror, att mrs. Chillip har fullkomligt rätt», sade jag.

»Mrs. Chillip går så långt, att hon säger», fortfor den ödmjukaste bland män, nu mycket uppmuntrad, »att hvad
sådant folk falskeligen kallar religion ej annat är än ett aflopp för deras onda lynne och öfver* sitteri. Och det får
jag verkligen säga, sir», sade han och lade menlöst hufvudet på sned, »att inte kan jag i nya testamentet finna stöd
för mr. och miss Murdstones läror.»

»Det har aldrig jag kunnat heller», sade jag.

»Emellertid», sade mr. Chillip, »äro de mycket illa ointyckta, och som de äro mycket snara att förpassa alla de
som icke tycka om dem till fördärf -vet, så är det mycket fördärf å bane i vår trakt. Mrs. Chillip påstår likväl, att
de undergå ett ständigt straff, ty de äro hänvisade till sig själfva och måste hämta näring af sina egna hjärtan, och
det är mycket dålig föda. Men, om ni tillåter, vilja vi nu tala litet løm er hjärna. Månne ni inte utsätter den för en
alltför stor spänning, sir?»

Mr. Chillips egen hjärna var till följd af sherry-toddyn så pass öfverspänd, att jag icke fann det svårt10 37

att leda hans uppmärksamhet från detta ämne till hans egna affärer, med afseende på hvilka han visade sig
mycket språksam under den närmaste halftimmen. Bland annat lät han mig förstå, att skälet hvarför han nu
befann sig på Gray's Inns kaffehus var, att han som läkare skulle inför en nämnd i sinnessjukdomsfrågor afge sitt
utlåtande angående sinnestillståndet hos en patient, som blifvit rubbad till följd af dryckenskap.

»Och jag försäkrar er, sir», sade han, »att vid sådana tillfällen är jag ofantligt nervös. Jag skulle inte kunna stå ut
med att bli hvad man kallar snäst. Det skulle betaga mig allt mod. Vet ni, det dröjde ganska länge, innan jag
hämtade mig från det bemötande jag rönte af den där stränga damen, den natt då ni kbm till världen, mr.



Copperfield?»

Jag talade om för honom, att jag tidigt följande morgon skulle begifva mig till min tant, draken från den där
natten, och att hon var den mest ömhjärtade och förträffliga kvinna i världen, hvilket han säkert skulle komma
under fund med, om han lärde närmare känna henne. Men blotta omnämnandet af möjligheten att han skulle
återse henne tycktes slå honom med skräck. Han svarade med ett svagt, blekt leende: »Är det verkligen så, sir?
Verkligen?» och ropade genast på ljus för att gå och lägga sig, som om han ej känt sig säker annat än i sitt eget
rum. Han gick visserligen icke ostadigt efter sherrytoddyn, men det är nog troligt, att hans lugna lilla puls slog
två eller tre slag mera i minuten än den gjort sedan natten för min tants missräkning, då hon hotade honom med
hatten.

Alldeles uttröttad gick äfven jag till sängs vid midnatt, tillbringade den följande dagen på Doverdili-gensen, steg
frisk och sund in i min tants gamla hvardagsrum då hon satt och drack te (nu begagnade hon glasögon), och
mottogs af henne, mr. Dick och vår gamla kära Peggotty, här anställd som hushållerska, med öppna armar och
glädjetårar. Då vi börjat att tala lugnt, var min tant alldeles ofantligt road1038

af mitt sammanträffande med mr. Chillip och af hans förskräckelse för henne sedan den där natten, och både hon
och Peggotty, hade mycket att säga om min stackars mors andra man och »mördarsystern» — hvilken min tant
nog icke genom någon penitens eller tortyr kunnat förmås att kalla vid för- eller tillnamn eller beteckna med
något annat ord än det anförda.

KAP. LX.

Agnes.

Då min tant och jag blifvit ensamma, sutto vi och pratade långt inpå natten. Att brefven från emigranterna alltid
varit glada och förhoppningsfulla, att mr. Micawber verkligen skickat hem åtskilliga smärre penningsummor som
afbetalning på de där »pekuniära förpliktelserna», hvilka han så affärsmässigt iklädt sig, som »man och man
emellan», att Janet, som efter min tants återkomst till Dover kommit i hennes tjänst igen, till sist beseglat sin
afsägelse af det manliga släktet med att ingå äktenskap med en välbärgad värdshusvärd, och att min tant äfven
satt sitt insegel på samma storslagna grundsats genom att hjälpa och bistå bruden och hedra bröllopet med sin
närvaro voro bland de ämnen, som jag redan förut mer och mindre kände till genom de bref jag erhållit. Och mr.
Dick blef som vanligt inte glömd. Min tant talade om för mig, att han roade sig med att afskrifva så mycket han
kunde komma öfver, och tack vare denna sysselsättning höll kung Carl den förste på vederbörligt afstånd, och
hon tillade, att det var ett af hennes lifs största glädjeämnen, att han var fri och lycklig och inte behöfde plågas
under ständig inspärrning samt 1038

af mitt sammanträffande med mr. Chillip och af hans förskräckelse för henne sedan den där natten, och både hon
och Peggotty, hade mycket att säga om min stackars mors andra man och »mördarsystern» — hvilken min tant
nog icke genom någon penitens eller tortyr kunnat förmås att kalla vid för- eller tillnamn eller beteckna med
något annat ord än det anförda.

KAP. LX.

Agnes.

Då min tant och jag blifvit ensamma, sutto vi och pratade långt inpå natten. Att brefven från emigranterna alltid
varit glada och förhoppningsfulla, att mr. Micawber verkligen skickat hem åtskilliga smärre penningsummor som
afbetalning på de där »pekuniära förpliktelserna», hvilka han så affärsmässigt iklädt sig, som »man och man
emellan», att Janet, som efter min tants återkomst till Dover kommit i hennes tjänst igen, till sist beseglat sin
afsägelse af det manliga släktet med att ingå äktenskap med en välbärgad värdshusvärd, och att min tant äfven
satt sitt insegel på samma storslagna grundsats genom att hjälpa och bistå bruden och hedra bröllopet med sin
närvaro voro bland de ämnen, som jag redan förut mer och mindre kände till genom de bref jag erhållit. Och mr.
Dick blef som vanligt inte glömd. Min tant talade om för mig, att han roade sig med att afskrifva så mycket han
kunde komma öfver, och tack vare denna sysselsättning höll kung Carl den förste på vederbörligt afstånd, och



hon tillade, att det var ett af hennes lifs största glädjeämnen, att han var fri och lycklig och inte behöfde plågas
under ständig inspärrning samtioi 39

att det i alla fall inte fanns någon annan än hon, som riktigt visste hurudan han var.

»Och när, Trot», sade min tant och klappade mig på handen då vi på vårt gamla sätt sutto tillsammans framför
kölelden, »när ämnar du dig öfver till Canterbury?»

»Jag skäll skaffa mig en häst och rida dit i morgon förmiddag, tant, så vida inte ni vill följa med?»

»Nej», svarade min tant på sitt korta sätt, »jag stannar där jag är.»

»I så fall ämnar jag rida dit», sade jag. »Om jag ämnat mig till någon annan än tant, kunde jag icke i dag rest
igenom Canterbury utan att stanna där.»

Det behagade henne nog att höra detta, men hon svarade: »Ah prat, Trot, gumman kunde väl ha tålt sig tills i
morgon!» och så klappade hon åter min hand, då jag satt och tankfullt blickade in i elden.

Tankfullt, ty jag kunde icke åter vara här och så nära Agnes utan att ånyo erfara den ruelse, som så länge kvalt
mig. Visserligen var den mildrad nu, och den hade lärt mig inse hvad jag icke förstått, då jag var yngre med hela
lifvet för mig, men smärtsamt var det i alla fall. »O, Trot», tyckte jag mig åter höra min tant säga, och jag förstod
henne bättre nu: »blind, blind, blind!»

Vi tego båda några minuter. Då jag såg upp, märkte jag, att hon fixerade mig. Kanske hade hon anat min
tankegång, ty den föreföll mig nu ganska lätt att följa, hur nyckfull den än varit förr.

»Du skall finna, att hennes far nu blifvit en hvithårig gammal man», sade hon, »men i alla andra hänseenden en
bättre människa — en räddad människa. Numera har han upphört att mäta alla mänskliga intressen, fröjder och
sorger efter sin forna, ömkliga måttstock. Tro mig, barn, tingen måste krympa ihop betydligt, innan de kunna
affärdas på det sättet.»

»Det är nog sant, det», sade jag.

»Henne», fortfor min tant, »kommer du att finna lika god, lika vacker, lika hjärtlig och oegennyttig1040

som hon alltid varit. Kunde jag ge henne något högre beröm; Trot, så gjorde jag det.»

Men något högre beröm fanns ej för henne, ingen större förebråelse för mig. O, hur hade jag kunnat gå så vilse!

»Om hon uppfostrar de små flickor hon har omkring sig till att bli lika henne själf, så skall Gud veta, att hon gör
ett godt verk», sade min tant med så mycken innerlighet, att hennes ögon fylldes med tårar. »Nyttig och lycklig,
som hon sade den där dagen I Hur skulle hon kunna vara annat än nyttig och lycklig 1»

»Har Agnes någon —» jag tänkte högt, ämnade knappt säga det.

»Någon hvad?» inföll min tant litet skarpt.

»Någon friare ?» sade jag.

»Tjogtals», sade min tant med stolthet, förnärmad af att jag kunde sätta annat i fråga. »Hon hade kunnat vara gift
tjugu gånger, sedan du rest bort, min gosse.»

»Det kan jag väl tro», sade jag. »Det kan jag väl tro. Men har hon någon friare, som är henne värd? Någon annan
kunde Agnes aldrig tycka om.»

Min tant satt tyst och funderade med hakan stödd mot handen. Långsamt höjande sina ögon mot mina, sade hon:

»Jag jmisstänker, att hon har ett tycke, Trot.»

»Som är besvaradt», sade jag.

»Trot», återtog min tant allvarligt, »det kan jag inte säga. Jag har inte rättighet att säga ens hvad jag sagt. Hon har
aldrig gifvit mig något förtroende i den vägen, men jag misstänker det.»



Hon såg på mig så uppmärksamt och oroligt — jag tyckte till och med bäfvande — att jag mer än någonsin blef
öfvertygad om att hon läst mina tankar. Jag erinrade mig alla de beslut jag fattat under dessa många dagar och
nätter och under alla mitt hjärtas stridiga känslor.

»Om så är», sade jag, »och jag hoppas att så är —»1041

»Jag vet inte, att så är», sade min tant litet tvärt, »Du får inte låta leda dig af mina misstankar. Dem måste du
hålla hemliga. Kanske äro de ganska ogrundade. Jag liar inte rättighet att säga något.»

»Om så är», upprepade jag, »talar nog Agnes om det för mig i sinom tid. En syster, åt hvilken jag anförtrott så
mycket, skall i sin tur inte tveka att anförtro sig åt mig.»

Min tant tog sina ögon från mina, lika långsamt som hon vändt dem till mig, och betäckte dem nu med sin hand.
Efter en liten stund lade hon sin andra hand på min axel, och så sutto vi båda och blickade tillbaka på det
förflutna utan att säga ett ord mera innan vi skildes åt för natten.

Tidigt följande morgon red jag öfver till skådeplatsen för mitt gamla skollif. Jag kan just inte säga, att jag ännu
kände mig riktigt lycklig i hoppet att vinna en seger öfver mig själf, icke ens i utsikten att åter inom kort få skåda
hennes ansikte.

Den välbekanta vägen var snart tillryggalagd, och jag kbm in på de tysta gatorna, där hvar sten hade något att
förtälja från gossåren. Till fots begaf jag mig till det gamla huset, men mitt hjärta var så fullt, att jag inte kunde
gå in. Jag var färdig att vända om, och då jag i förbifarten tittade in genom det låga fönstret till tornrummet, där
först Uriah Heep, sedan mr. Micawber plägat sitta, såg jag, att det nu var förändradt till ett litet kabinett och ej
längre var kontor. Med afseende på renlighet och ordning var däremot det kära gamla huset sig likt som då jag
först såg det. Jag bad den nya tjänstflickan, som öppnade för mig, säga miss Wickfield, att en herre, som hade
hälsningar att framföra från en vän i utlandet, anhöll att få tala med henne, och jag visades uppför den högtidliga
gamla trappan, varnad för de steg jag så väl kände till, och in i den oförändrade talongen. Böckerna, Agnes och
jag läst tillsammans, stodo på hyllorna, och pulpeten, där jag arbetat med mina läxor, upptog fortfarande samma
hörn af bordet. Alla de små förändringar, som vidtagits, då
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Uriah och hans mor bott i huset, voro utplånade. Allt var som det varit under den lyckliga tiden.

Jag stod i ett af fönstren och blickade öfver den gamla gatan på de motliggande husen, erinrande mig hur jag
betraktat dem regniga eftermiddagar då jag först kommit dit, hur jag brukat göra upp historier om människorna,
som visade sig i fönstren och hur jag med blicken följt dem uppför och nedför trapporna, under det att kvinnor i
smällande galoscher gingo förbi på trottoaren, och det tråkiga regnet föll i sneda linjer, flödade ut genom
stuprännorna och sköljde öfver gatan. Jag mindes äfven så lifligt den känsla, hvarmed jag plägat betrakta
landsstrykarne då de dessa regniga aftnar kommit in i staden i skymningen och linkät förbi, bärande sina bylten
på käppen öfver axeln, och nu som då tyckte jag mig känna doften af fuktig jord, våta löf och lukttörne, ja, jag
erfor till och med hur det kändes, då vindilarna träffade mig under min mödosamma vandring.

Öppnandet af den lilla dörren i panelen kbm mig att rycka till och vända mig om. Hennes vackra, fridfulla ögon
mötte mina, då hon närmade sig mig. Hon stannade och förde handen till bröstet, och jag slöt henne i mina armar.

»Agnes, min älskade flicka! Jag kom öfver dig för hastigt!»

»Nej, nej, Trotwood! Jag är så innerligt glad att se dig!»

»Kära Agnes, det är jag som är lycklig att återse dig!»

Jag slöt henne till mitt hjärta, och en stund voro vi båda tysta. Sedan satte vi oss ned bredvid hvarandra, och
hennes änglaansikte var vändt mot mig, strålande af det välkömstleende jag i åratal, vaken och sofvande, drömt
om.

Hon var så sann, hon var så vacker, hon var så god — jag var henne så mycken tack skyldig, hon var mig så kär,



att jag icke fann ord för hvad jag1043

kände. Jag försökte välsigna henne, tacka henne, säga henne — som jag ofta gjort i bref — hvilket inflytande hon
öfvade på mig. Men mina bemödanden vjoro förgäfves. Min kärlek och min glädje voro stumma.

Med sitt ljufva lugn stillade hon min starka rörelse, återförde mig till tiden då vi skilts från hvarandra, talade om
Emily, som hon hemligt besökt många gånger, talade ömt till mig om Doras graf. Med sitt ädla hjärtas osvikliga
instinkt vidrörde hon mitt minnes strängar så mildt och så harmoniskt, att icke en af dem skorrade; jag kunde
lyssna till den vemodiga musiken från fordom utan att rygga tillbaka för något af hvad den framkallade. Och hur
hade jag kunnat göra det då allt förband sig med den älskade personlighet, som var mitt lifs goda ängel?

»Och du, Agnes», sade jag efter en stund. »Berätta mig något om dig själf. Under hela denna långa tid har du
nästan ingenting sagt mig om ditt eget lif!»

»Hvad skulle jag väl säga om det ?» svarade hon med sitt strålande leende. »Pappa är frisk. Du ser oss här, lugna
och nöjda i vårt eget hem; våra farhågor ha blifvit stillade, vi ha åter fått vårt hem i sitt gamla skick. Och när du
vet det, Trotwood, vet du allt.»

»Allt, Agnes?» sade jag.

Hon såg på mig med ett uttryck af undran och förvåning.

»Har du ingenting mera att berätta, syster ?» sade jag.

Hennes färg, som nyss försvunnit, kom nu tillbaka, men försvann åter. Hon log — stilla och sorgset, tänkte jag
— och skakade på hufvudet.

Jag hade försökt att leda henne in på det som friin tant antydt, ty hur svårt och smärtsamt det än skulle kännas för
mig att mottaga ett sådant förtroende, måste jag kufva mitt hjärta och göra min plikt mot henne. Jag såg
emellertid, att hon var förlägen och lät därför frågan falla.

»Du har mycket att göra, kära Agnes ?»1044

»Med min skola ?» sade hon och såg åter upp, klar och lugn som vanligt.

»Ja, det är väl ganska mödosamt, eller hur ?»

»Arbetet där är så roligt», svarade hon, »att det nästan vore otacksamt af mig att kalla det så.»

»Ingenting godt kostar dig möda», sade jag.

Äter skiftade hon färg, och åter såg jag samma sorgsna leende, då hon böjde ned hufvudet.

»Du stannar väl för att träffa pappa», sade Agnes helt gladt, »du blir väl hos oss hela dagen ? Kanske vill du
sofva i ditt eget rum ? Vi kalla det alltid ditt.»

Det kunde jag inte göra, ty jag hade lofvat min tant att komma tillbaka på kvällen, men med glädje ville jag
stanna kvar öfver dagen.

»Jag måste lämna dig en stund», sade Agnes, »men här har du de gamla böckerna, Trotwood, och de gamla
noterna.»

»Till och med de gamla blommorna äro här», sade jag och såg mig omkring, »åtminstone blommor af de gamla
slagen.»

»Under din frånvaro», svarade Agnes och log, »har jäg roat mig med att ordna allt så som det var då vi voro barn.
Ty nog voro vi bra lyckliga då, tyckte jag.»

»Det skäll Gud veta, att vi voro!» sade jag.

»Och hvarje småsak, som påmint mig om min bror», sade Agnes och såg gladt på mig med sina goda ögon, »har
varit ett kärt sällskap. Till och med den här», och hon pekade på den med nycklar fyllda lilla korgen, som hängde



vid hennes sida, »synes mig klinga efter en gammal melodi.»

Hon log åter och gick ut genom samma dörr som hon kommit in genom.

Det tillkom mig att med helig omsorg vårda denna systerliga tillgifvenhet. Det var det enda jag bevarat åt mig,
och det var en skatt. Om jag en enda gång rubbade grundvalarna för den häfdvunna tillit, på grund hvaraf den
blef mig gifven, kunde den aldrig återvinnas. Detta fick jag icke förlora ur sikte.ioi 45

Ju innerligare jag älskade henne, desto mera ålåg det mig att aldrig glömma detta.

Jag vandrade genom gatorna, och som jag råkade att få se min gamle motståndare slaktaren — som nu var
konstapel med sin batong hängande i boden — gick jag bort och såg på den plats, där jag slagits med honom, och
där tänkte jag också på miss Shepherd och äldsta miss Larkins och alla de små inklinationerna och antipatierna
från den tiden. Intet tycktes ha öfverlefvat dem utom Agnes, och hon, som alltid lyst som en stjärna öfver mig,
var nu än mera hög och strålande.

Då jag kom tillbaka, hade mr. Wickfield återvändt från en trädgård han hade ett par engelska mil från staden, där
han var sysselsatt nästan hvarje dag. Jag fann min tants beskrifning på honom träffande. Vi satte oss till bords i
sällskap med ett halft dussin små flickor. Egentligen såg han nu ut som skuggan af sitt vackra porträtt på väggen.

Det lugn och den frid, som sedan gammalt i mitt sinne förbundet sig med detta hem, rådde där nu åter. Då mr.
Wickfield efter middagen aldrig förtärde något vin, och jag inte ville ha något, gingo vi ditupp, där Agnes och
hennes små pensionärer Voro sysselsatta med sång, musik och handarbeten. Efter teet lämnade oss barnen, och vi
tre sutto tillsammans och talade om svunna dagar.

»De ge mig för min del mycken anledning till änger», sade mr. Wickfield och skakade på sitt hvita hufvud, »till
djup ånger och stor sorg, det vet ni nog, Trotwood. Men jag skulle ändå inte vilja utplåna dem, om de kunde
trollas bort.»

Det förstod jag väl, då jag såg henne bredvid honom. 1 1 ! i |

»Ty därmed skulle jag utplåna», fortfor han, »så mycket tålamod och ömhet, så mycken trohet, en sådan
barnakärlek, som jag inte ville glömma ens för att kunna glömma mig själf.»

»Jag förstår er, sir», sade jag sakta. »Jag vördar den nu och jag har alltid vördat den.»1046

»Men ingen, inte ens ni, vet», återtog han, »allt hvad bon gjort, hvad hon gått igenom och hur hon kämpat.
Älskade Agnes!»

Hon hade bedjande lagt sin hand på hans arm för att hejda honom, och hon var mycket, mycket blek.

»Jaha, jaha!» sade han, och efter hvad jag trodde mig märka förteg han någon pröfning hon gått igenom eller som
ännu förestod henne i sammanhang med det min tant meddelat mig. »Jag har aldrig berättat er om hennes mor,
Trotwood. Har någon annan gjort det ?»

»Nej aldrig, sir.»

»Det är inte mycket att berätta, fastän det var mycket att lida. Hon gifte sig med mig mot sin fars önskan, och han
försköt henne. Hon bad honom förlåta henne, innan Agnes kom till världen. Han var en mycket hård man, och
hennes mor var död för länge sedan. Han stötte henne tillbaka. Han krossade hennes hjärta.»

Agnes stödde sig mot sin fars axel och smög sin arm om hans hals.

»Hon hade ett ömt och vekt hjärta», sade han, »och nu var det krossadt. Jag kände väl dess milda natur — hvem
skulle känna den, om inte jag! Hon älskade mig innerligt, men hon var aldrig lycklig. Hon plågades alltid i tysthet
af denna sorg, och som hon var särskildt ömtålig och nedstämd då han sista gången stötte henne ifrån sig — det
var nämligen långt ifrån den första — tynade hon bort och dog. Hon lämnade mig Agnes, fjorton dagar gammal,
och de gråa hår, ni minnes från den tid då ni först kom hit.»

Han kysste Agnes på kinden.



»Min kärlek till mitt dyra barn var en sjuklig kärlek, och hela mitt sinnestillstånd var osundt då. Mera säger jag
inte om det. Jag talar nu inte om mig själf, Trotwood, utan om hennes mor och henne. Om jag ger er någon
ledtråd till hvad jag är, eller till hvad jag varit, vet jag, att ni följer den af egenioi 47

drift. Hvad Agnes är, behöfver jag inte säga. Jag har alltid läst någx)t af hennes mors historia i hennes karaktär,
och därför berättar jag den för. er i afton, då vi tre åter sitta tillsammans efter så stora förändringar. Nu är allt
sagt.»

Hans böjda hufvud och hennes änglaansikte och barnsliga pliktuppfyllelse fingo härigenom en än mera rörande
betydelse än de haft förut. Om jag önskat mig något för att särskildt utmärka denna afton af vår återförening,
hade jag funnit det i detta.

Agnes reste sig upp inom kort och lämnade sin far för att gå till pianot, där hon spelade några af de gamla
melodier vi så ofta lyssnat till i detta rum.

»Har du någon tanke på att resa bort igen ?» frågade mig Agnes, då jag stod bredvid henne.

»Hvad säger min syster om den saken?»

»Jag hoppas, du inte har det.»

»Då har jag ingen sådan tanke, Agnes.»

»Efter du frågar mig, Trotwood, tycker jag inte du borde det», sade hon mildt. »Ditt växande rykte och din stora
framgång öka din förmåga att göra godt, och äfven om jag skulle kunna undvara min broder», sade hon och såg
på mig, »skulle kanske inte tiden kunna det.»

»Hvad jag är, det har du gjort mig till, Agnes. Det bör du själf bäst veta.»

»Jag gjort dig till, Trotwood?»

»Ja, Agnes, min älskade syster!» sade jag och böjde mig ned öfver henne. »Då vi först träffades i dag, försökte
jag säga dig någonting som legat mig i tankarna sedan Dora dog. Du minns när du kom ner till mig i vårt lilla
förmak och pekade uppåt, Agnes ?»

»O, Trotwood!» utbrast hon med tårfyllda ögon. »Så kärleksfull hon var, så full af tillit och så ung I Skulle jag
någonsin kunna glömma det?»

»Sådan du då var, min syster, har jag ofta tänkt, att du alltid varit för mig. Alltid har du pekat uppåt, Agnes, alltid
ledt mig framåt till något bättre, alltid riktat min håg på högre ting!»

Hon bara skakade på hufvudet, och genom hen-1048

nes tårar skymtade jag åter samma sorgsna, lugna leende.

»Och jag är dig därför så tacksam, Agnes, så förbunden, att det ej finnes något namn för mitt hjärtas ömhet. Jag
vill, att du skäll veta, men vet inte hur jag skall säga dig det, att jag hela lifvet igenom kommer att se upp till dig
och låta leda mig af dig, liksom förr genom det förflutnas mörker. Hvad som än må hända, hvilka nya band du än
må knyta, hvilka förändringar än må inträffa, skall jag alltid se upp till dig och älska dig, som jag gör nu och
alltid gjort. Du kommer alltid att bli min hugsvalelse och min tillflykt, som du alltid varit. Intill min död skall du
alltid, älskade syster, stå för min inre syn och peka uppåt.»

Hon lade sin hand i min och sade, att hon var stolt öfver mig och hvad jag sagt, ehuru jag prisade henne långt
mer än hon förtjänade. Och så började hon att sakta spela igen, dock utan att taga sina ögon från mig.

»Vet du, Agnes», sade jag, »hvad jag fått höra i afton tyckes underligt nog ingå som del i den känsla, hvarmed
jag betraktade dig första gången jag såg dig och hvarmed jag satt vid din sida under min skoltid.»

»Du visste, att jag inte hade någon mor», svarade hon leende, »och det stämde dig vänligt mot mig.»

»Mera än det, Agnes. Jag visste, nästan som hade jag hört denna historia, att du omgafs af någonting alldeles



oförklarligt mildt och ljuft, någonting som kunnat vara sorgligt hos en annan — sorgligt i sig själft, som jag nu
vet — men icke var det hos dig.»

Hon fortfor att sakta spela, men hon såg alltjämt på mig..

»Skrattar du åt mig, Agnes, för att jag gör upp sådana där saker ?»

»Nej!»

»Eller åt att jag säger, att jag verkligen tror, att jag redan då kände, att du kunde vara trofast iioi 49

din tillgifvenhet äfven under de mest nedslående omständigheter, aldrig upphöra att vara det, förrän du upphörde
att lefva? — Skrattar du åt en sådan dröm?»

»O nej, o nej I»

En smärtsam skugga drog öfver hennes ansikte, men jag hade knappt hunnit märka den, förrän den var borta, och
hon fortfor att spela och betrakta mig med sitt egendomliga, lugna leende.

Då jag red tillbaka ensam genom den ödsliga kvällen, och vinden drog mig förbi som ett oroligt minne, tänkte jag
på detta och fruktade, att hon icke var lycklig. Jag var icke lycklig, men hittills hade jag respekterat inseglet på
det förflutna, och då jag tänkte på henne, pekande uppåt, såg jag henne pekande mot himmeln, hvarest jag under
en annan tillvarelseform kanske skulle älska henne med en på jorden icke erfaren kärlek och säga henne hvilken
strid, som ståndat i mitt inre, då jag älskat henne här nere.

KAP. LXI.

Man visar mig två intressanta botgörare

För en tid — åtminstone tills jag afslutat min bok, hvilket erfordrade åtskilliga månaders arbete — slog jag mig
ned i min tants hem i Dover, och sittande vid det fönster, från hvilket jag blickat ut på månen och hafvet, då jag
först funnit skydd under detta tak, ägnade jag mig i stillhet åt mitt arbete.

Fullföljande min afsikt att ej omnämna mina litterära alster annat än då dessa tillfälligtvis stå i sammanhang med
min lefnadshistorias utveckling, ingår jag; icke här i någon skildring af de sträfvanden, fröjder,, ioi 49

din tillgifvenhet äfven under de mest nedslående omständigheter, aldrig upphöra att vara det, förrän du upphörde
att lefva? — Skrattar du åt en sådan dröm?»

»O nej, o nej I»

En smärtsam skugga drog öfver hennes ansikte, men jag hade knappt hunnit märka den, förrän den var borta, och
hon fortfor att spela och betrakta mig med sitt egendomliga, lugna leende.

Då jag red tillbaka ensam genom den ödsliga kvällen, och vinden drog mig förbi som ett oroligt minne, tänkte jag
på detta och fruktade, att hon icke var lycklig. Jag var icke lycklig, men hittills hade jag respekterat inseglet på
det förflutna, och då jag tänkte på henne, pekande uppåt, såg jag henne pekande mot himmeln, hvarest jag under
en annan tillvarelseform kanske skulle älska henne med en på jorden icke erfaren kärlek och säga henne hvilken
strid, som ståndat i mitt inre, då jag älskat henne här nere.
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Man visar mig två intressanta botgörare

För en tid — åtminstone tills jag afslutat min bok, hvilket erfordrade åtskilliga månaders arbete — slog jag mig
ned i min tants hem i Dover, och sittande vid det fönster, från hvilket jag blickat ut på månen och hafvet, då jag
först funnit skydd under detta tak, ägnade jag mig i stillhet åt mitt arbete.

Fullföljande min afsikt att ej omnämna mina litterära alster annat än då dessa tillfälligtvis stå i sammanhang med
min lefnadshistorias utveckling, ingår jag; icke här i någon skildring af de sträfvanden, fröjder,,1050

bekymmer och triumfer, som höra samman med min k|onst. Att jag verkligen ägnade mig däråt med det allra



största allvar och satte in hela min själs kraft därpå, har jag redan sagt. Om de böcker jag skrifvit äga något
värde, ifylla de det öfriga. I annat fall har det ej tjänat mycket till att jag skrifvit, och det öfriga kan då icke
intressera någon människa.

Alltemellanåt for jag till London för att kasta mig in i det hvirflande lifvet där eller rådgöra med Traddles i någon
affärsfråga. Han hade under min frånvaro styrt och ställt för mig med det bästa omdöme, och mina världsliga
angelägenheter lämnade intet öfrigt att önska. Som min ryktbarhet började ådraga mig en ofantlig mängd bref
från personer, som jag alls icke kände — vanligen handlade de om ingenting och voro otroligt svåra att besvara
— kbm jag öfverens med Traddles att låta måla mitt namn på hans dörr. Där aflämnade de flitiga brefbärarne i
distriktet hela skäppor af bref till mig, och med vissa mellanskof arbetade jag mig igenom dem som en
inrikesminister utan lön.

I denna korrespondens inmängde sig alltemellanåt ett och annat förbindligt förslag, framställdt af någon af de
talrika lycksökare, som alltid gingo på lur kring Commons, att få praktisera i mitt namn — så vida jag ville taga
de afslutande mått och steg som fordrades för att bli proctor — och betala mig en viss procent af vinsten. Men
jag afslog dessa anbud, väl vetande, att det redan fanns tillräckligt af dessa föregifna proctorer, och att Commons
var dåligt nog som det var, utan att jag bidrog till att göra det sämre.

Flickorna hade rest hem, då mitt namn började prunka på Traddles dörr, och den klipska pojken såg ut som om
han aldrig hört talas om Sofi, som satt instängd i ett rum åt gården och från sitt arbete blickade ned på en sotig
liten trädgårdstäppa med en pump i. Men där fann jag henne alltid, och alltid var hon samma glada husmoder,
ofta gnolande på sin hemtrakts visor, när ingen främmande fot hördes10$ i

i trappan, med sångens makt bevekande den klipska pojken inne i hans ämbetsskrubb.

I början undrade jag hur det kbm till, att jag så ofta fann Sofi böjd öfver en skrifbok, som hon genast slog ihop
och smusslade ned i bordslådan då jag uppenbarade mig. Men hemligheten kbm snart i dagen. En dag då
Traddles nyss kommit hem från rätten i ösande hällregn, tog "han ett papper ur sin pulpet och frågade mig, hvad
jag tänkte om den stilen.

»Nej, låt bli det där, Tom I» ropade Sofi,'som höll på att värma hans tofflor vid elden.

»Hvarför det, min älskling?» sade Tom alldeles förtjust. » Hvad sägs om den där stilen, Copperfield ?»

»Den är utomordentligt juridisk och kontorsmäs-sig», svarade jag. »Jag tror aldrig jag sett en stelare handstil.»

»Ser den inte ut som en fruntimmersstil ?»

»Fruntimmersstil I» upprepade jag. »Stenar och murbruk likna mera en fruntimmersstil än det där gör det.»

Ttäddlcs storskrattade af förtjusning och underrättade mig om att Sofi skrifvit det, att Sofi högtidligt förklarat att
han snart skulle behöfva en ren-skrifvare och som sådan ämnade hon göra tjänst. Hon hade öfvat sig efter
förskrift, och nu kunde hon skrifva af jag vet inte hur många sidor i timmen. Sofi blef riktigt förlägen, då han
talade om allt detta för mig, och hon påstod att när »Tom» en gång blef utnämnd till domare, skulle han inte vara
så ferm att trumpeta ut det, hvilket »Tom» i sin ordning förnekade under förklaring, att han under alla
omständigheter skulle känna sig lika stolt öfver

det. ; 1 il ! !;»•!

»Hvilken genomgod och intagande hustru du fått, min kära Traddles», sade jag, då hon leende gått ifrån oss.

»Min bästa Copperfield», svarade Traddles, »hon är utan alla undantag den allra sötaste flicka. Hur sköter hon
inte det här lilla hemmet ? Hvilken punktlig-1052

het, hvilken kunskap i alla sysslor, hvilken sparsamhet och ordning! Och så glad hon är, Copperfield I»

»Du har verkligen allt skäl att berömma henne!» sade jag. »Du är en lycklig ost, du! Jag tror, att ni båda göra
hvarandra till ett par af de lyckligaste människor i världen.»



»Nog är jag säker på att vi äro ett par af de allra lyckligaste», sade Traddles. »Det måste jag erkänna. Vet du, att
när jag ser henne stiga upp vid ljus dessa mörka morgnar, syssla med anordningarna för dagen, utan att fästa
afseende vid väderleken gå på torget innan skrifvarne inställt sig på kontoren, anrätta de förträffligaste små
middagar af de enklaste ingredienser, laga puddingar och pastejer, hålla allt på sin plats, själf alltid vara så fin
och ordentlig i sin klädsel, sitta uppe tillsammans med mig till sent inpå nätterna, alltid mild och uppmuntrande
— och detta allt för min skull, så har jag ibland svårt att tro, att det är sant, Copperfield!»

Han hyste en viss ömhetskänsla till och med för tofflorna hon värmt, och sedan han satt dem på sig, sträckte han
helt förnöjd ut fötterna på spisgallret.

»Ibland kan jag absolut inte tro det», sade Traddles. »Och våra nöjen se'n! De äro visserligen inte dyrbara, men
alldeles förtjusande! När vi äro här hemma om kvällarna pch stänga ytterdörren och draga för de där gardinerna
— som hon broderat —- kan man då ha det trefligare? När det är vackert väder och vi gå ut och gå om kvällarna,
äro gatorna fulla af saker som roa oss. Vi se in i juvelerarbutikernas gnistrande fönster, och jag visar Sofi hvilken
af de där ormarna med diamantögon, som ligga ringlade på en stigande grund af hvitt satin, jag skulle ge henne,
om jag hade råd; och Sofi visar mig hvilket af de briljanterade uren med ankargång och mekanisk upp-vridning
hon skulle gifva mig om hon hade råd; och vi välja ut de knifvar och gafflar, fiskspadar, smör-klnifvar och
sockertänger vi skulle vilja ha, om vi båda hade råd att köpa dem, och vi gå bort med en känsla af att redan rå om
dem. När vi så komma in1053

på de stora gatorna och torgen och se ett hus, som är att hyra, se vi noga på det ibland och undra hur det skulle
passa oss om jag blef utnämnd till domare. Och så fördela vi rummen — det skulle vi ha, och det och det
flickorna och så vidare, tills vi få riktigt klart för oss om det passar eller icke. Ibland gå vi på en
billighetsföreställning på teatern, där blotta lukten i min tanke är värd de utlagda pengarna, och vi njuta då
ofantligt af pjäsen. Sofi tror hvart enda ord i den, och det gör jag med. Då vi gå hem, händer det att vi köpa något
godt i charkuteribodeii eller en liten hummer hos fiskhandlaren, som vi ta med oss hem, och så ställa vi till en
präktig supé, under hvilken vi tala om hvad vi sett. Ser du, Copperfield, om jag vore lordkansler, kunde jag inte
göra så där.»

»Hvad du än vore, min kära Traddles», tänkte jag, »skulle du alltid taga dig för något, som vore angenämt och
gladlynt. Apropå», sade jag högt, »numera ritar du väl aldrig några benrangel?»

»Uppriktigt sagt», sade Traddles, som både skrattade och rodnade, »kan jag inte alldeles förneka, att jag gör det,
min kära Copperfield. Ty när jag häromdagen kbm att sitta på en af de bortre bänkarna i King's Bench med en
penna i handen, föll det mig in att pröfva, om jag bibehållit den talangen. Och jag fruktar att på pulpetens afsats
står nu ett benrangel i peruk.»

Sedan vi båda hjärtligt skrattat däråt, sammanfattade Traddles sina reflexioner genom att med blicken på elden
helt godmodigt säga: »Gamle Creakle I»

»Jag har ett bref från den gamle kanaljen här», sade jag. Ty jag var aldrig mindre benägen att förlåta honom hans
sätt att trumfa på Traddles, än då jag såg Traddles själf så färdig att förlåta honom.

»Från Creakle — skolmästaren?» utbrast Traddles. »Är det möjligt?»

»Bland de personer, som dragits till mig i ryktets och framgångens dagar», sade jag med en blick på de många
brefven, »och som upptäckt, att de all-ioi 54

tid tyckt så mycket om mig, är äfven denne Creakle. Numera är' han inte skolmästare, Creakle. Han har
öfvergifvit det yrket och är nu fredsdomare i Middle-sex.»

Jag trodde, att detta skulle förvåna Traddles, men han tog det mycket lugnt.

»Hur tror du han kunnat blifva fredsdomare i Middlesex ?» frågade jag honom.

»Det är minsann inte lätt att svara på det», sade Traddles. »Kanhända har han röstat på någon, eller lånat pengar



till någon, eller köpt något af någon, eller på annat sätt gjort någon sig förbunden, eller kanhända har han jobbat
för någon, som kände någon som förmått guvernören i grefskapet att utnämna honom till fredsdomare.»

»Fredsdomare är han emellertid», sade jag, »och här skrifver han till mig, att han gärna skulle vilja visa mig, hur
det enda riktiga systemet för en rationell fångvård tar sig ut i praktiken. Det enda obestridliga sättet att hos
fångarna framkalla uppriktig ånger och omvändelse lär nämligen vara ensamhetsfängelse. Hvad isäger du om det
?»

»Om systemet ?» sade Traddles och såg allvarsam ut.

»Nej, om att jag skulle antaga anbudet och du följa med mig ?»

»Det har jag ingenting emot», sade Traddles.

»Då skäll jag skrifva och säga honom det. Du minns väl — för att ingenting säga om hans sätt att behandla dig
— hur denne samme Creakle körde sin son på porten, och hur hård han var mot sin hustru och dotter ?»

»Det minns jag visst», sade Traddles.

»Men om du läser hans bref skäll du finna, att han är den mest ömhjärtade människa i världen, när det gäller
fångar, som blifvit öfverbevisade om alla möjliga brott», sade jag, »ehuru jag inte kan finna att hans ömhet
sträcker sig till någon annan klass af skapade varelser.»

Traddles höjde på axlarna och föreföll ej detloss

minsta öfverraskad. Det hade jäg inte heller väntat •och jag var inte öfverraskad själf, ty i så fall hade min
iakttagelse af dylika praktiska satirer varit mycket obetydlig. Vi bestämde tiden för vårt besök', och samma afton
skref jag följaktligen till mr. Creakle.

På utsatt dag — jag tror det var den närmast följande, men det kan vara detsamma — begåfvo Traddles och jag
oss till det fängelse, där Creakle gjorde sina åsikter gällande. Det var en ofantligt stor, solid byggning, uppförd
med mycken kostnad. Då vi närmade oss porten, kunde jag inte låta bli att tänka på hvilken uppståndelse det
skulle blifvit i landet, om någon förblindad man väckt förslag om att använda hälften af den summa detta
fängelse kostat på uppförandet af en slöjdskola för ung* dom eller en asyl för aktningsvärda åldringar.

I ett rum, som kunnat ligga i bottenvåningen af Babels torn, så massivt var det byggdt, föreställdes vi för vår
gamle skolmästare, som utgjorde del af en grupp, bestående af två eller tre mera nitiska magistratspersoner jämte
några besökande de fört med sig. Han tog emot mig som en man den där i mina unga dagar format min själ och
alltid älskat mig ömt. Då jag presenterade Traddles, gaf mr. Creakle på liknande isätt men i mindre grad till
känna, att han alltid varit Traddles ledare, filosof och vän. Vår vördnadsvärde lärare hade blifvit ganska gammal
och icke förskönats med åren. Han var lika eldröd i synen som förr, hans ögon voro lika små som förr och mera
insjunkna. Det tunna, våtaktiga gråa håret, jag mindes honom med, var nästan borta, och de tjocka ädrorna på
hans skalliga hufvud voro inte roligare att se, de.

Efter ett kort samtal mellan dessa herrar, af hvilket tycktes framgå, att det icke fanns någonting i världen som var
så beaktansvärdt som fångarnas komfort, hvad den än månde kosta, och att det på hela jordens rund icke fanns
någonting att uträtta utanför fängelsemurarna, började vi vår inspektion. Som det just nu var tiden för
middagsspisningen, gingo vi1056

först till det stora köket, där man höll på att portionera ut hvar fånges middag — som bars till honom i cellen —
och det gick som ett urverk. Jag sade till Traddles, att jag undrade, om ingen kommit att tänka på den slående
motsatsen mellan dessa rikliga måltider af utvald beskaffenhet och de middagar, som bestås — jag ville inte
nämna våra fattighjon — men våra soldater, sjömän, arbetare, hela den stora massan af den ärliga arbetande
befolkningen, af hvilken icke en på femhundra någonsin får en hälften så god middag. Men man sade mig, att
»systemet» fordrade hög diet, och för att med ens affärda »systemet» vill jag nämna, att det ordet
öfverändakästade alla invändningar och förklarade alla oegentligheter. Ingen tycktes ha något begrepp om att det



fanns något annat system än detta att taga hänsyn till.

Då vi gingo genom de präktiga korridorerna, frågade jag mr. Creakle och hans vänner, hvari den hufvudsakliga
fördelen af detta allsmäktiga och allt annat öfverträffande system ansågs bestå. Jag upplystes om att den låg i
fångarnas totala isolering — så att ingen af de i fängelset förvarade visste någonting om de öfriga fångarna —
och i fångarnas försättande i ett hälsosamt sinnestillstånd, ledande till uppriktig förkrosselse och ånger.

Men då vi nu började besöka åtskilliga individer i deras celler och vandra fram genom de gångar, invid hvilka
dessa celler lågo, samt fingo beskrifning på sättet hur fångarna fördes till kapellet med mera, så föreföll det mig
ganska sannolikt, att de visste rätt mycket om hvarandra och kunde utbyta meddelanden enligt ett tämligen
utveckladt system. Då jag nu skrifver detta, tror jag, att det verkligen blifvit bevisadt, men enär det då tolkats som
den värsta hädelse mot systemet att antyda någonting sådant, började jag så flitigt som möjligt spana efter
ångern.

Men äfven i detta afseende väcktes mina misstankar. Ångern tycktes här öfverallt vara en modsak, formad efter
samma snitt, alldeles som rockarna och västarna i skräddeributikernas fönster utanför fängel-io57-

set. Jag fann här mycken bekännelse, föga växlande till innehållet, föga växlande äfven till ordalydelsen, hvilket
föreföll misstänkt. Jag fann här en stor mängd räfvar, som inte kunde uttrycka sig nog nedsättande om hela
skogar af oåtkomliga rönnbär, men jag fann mycket få räfvar i hvilkas vård jag kunnat anförtro en enda klase, om
de kommit åt den. Hvad jag framför allt fann var, att de mest talföra fångarna voro föremål för det största
intresset, och att deras egen-kärlek, deras fåfänga, deras brist på förströelse och deras kärlek till list och bedrägeri
— som var otroligt utvecklad hos många af dem, hvilket framgick af deras historia — samverkade till och
tillfredsställdes af dessa bekännelser.

Emellertid hörde jag under våra vandringar fram och tillbaka så mycket talas om en viss n:r tjugusju, som var
allas gunstling och som tycktes vara en riktig mönsterfånge, att jag beslöt inställa mitt omdöme till dess jag fått
se n:r tjugusju. Tjuguåtta tycktes också vara en klart lysande stjärna, men det var hans olycka att se sin glans
något fördunklad af tjugusjuans utojmordentliga lyskraft. Jag fick höra så mycket om n:r tjugusju, om hans
fromma förmaningar till alla som kommo i hans närhet och om de vackra bref han oupphörligt skref till sin mor
— som han visst ansåg ha kommit på villovägar — att jag var riktigt otålig att få se honom.

Jag måste dock tills vidare lägga band på min otålighet, ty tjugusjuan skulle gömmas till knalleffekt på slutet.
Ändtligen kommo vi dock till hans celldörr, och mr. Creakle, som tittade in genom det lilla hålet i den,
rapporterade med en ton af den största beundran, att han satt och läste i en psalmbok.

Genast blef intresset så stort att se n:r tjugusju läsa i psalmboken att sex eller sju hufvuden trängdes krinégl hålet.
För att råda bot på detta obehag och bereda oss tillfälle att samtala med tjugusjuan i all hans bländande renhet,
gaf mr. Creakle order att celldörren skulle öppnas och n :r tjugusju anmodas att träda ut i gången. Detta skedde,
och hvem få

67. — Dickens, David Copperfield.1058

Traddles och jag i vår häpnad skåda i denne omvände n:r tjugusju, om inte Uriah Heep!

Han kände genast igen oss, och med den vanliga vridningen på kroppen sade han då han kom ut:

»Se god dag, mr. Copperfield! Hur står det till, mr. Traddles ?»

Detta igenkännande väckte en liflig beundran i sällskapet. Jag tyckte det föreföll som om alla förvånats öfver, att
han icke visat sig stolt, utan varit så god och hälsat på oss.

»Nå, n:r tjugusju», sade mr. Creakle med en ton af sorgsen välvilja, »hur är det med er i dag?»

»Jag är mycket ödmjuk, sir!» svarade Uriah Heep.

»Det är ni alltid, n:r tjugusju», sade mr. Creakle.



Här föll en annan herre in med mycken oro:

»Har ni det riktigt bra?»

»Ja, tack så mycket, sir!» svarade Uriah med en blick åt hans håll. »Här har jag det vida bättre än någonsin
utanför dessa murar. Nu inser jag mina förvillelser, sir. Därför har jag det bra.»

Flera af herrarne blefvo mycket rörda. En tredje utfrågare trängde sig nu fram och sade med mycken känsla:
»Hvad säger ni om oxköttet?»

»Ah jo, tack, sir», svarade Uriah och såg nu åt det håll hvarifrån denna röst kbm, »i går var det segare än jag
kunnat önska, men det är min plikt att uthärda allt. Jag har begått dårskaper, mina herrar», sade Uriah och såg sig
om med ett ödmjukt leende, »och jag bör utan knot underkasta mig följderna.»

Sedan ett sakta mummel, framkalladt dels af beundran för n:r tjugusjus himmelska sinnestillstånd, dels af harm
mot entreprenören, som gifvit honom anledning att klaga — hvilket genast antecknades af mr. Creakle — så
småningom upphört, stod n:r tjugusju i vår midt, som om han ansett sig som det mest värderika föremålet i ett
särdeles berömdt museum.. På det att vi stackars oinvigda måtte en gång bli öfverströmmade af ett riktigt ljushaf,
gafs order om att äfven utsläppa n:r tjuguåtta.

Jag hade redan blifvit så förvånad, att jag endastioi 59

drfor ett slags resignerad förundran, då mr. Littimer kbm ut, läsande i en uppbyggelsebok.

»Hör nu, n:r tjuguåtta», sade en herre i glasögon, som! ingenting sagt förut, »ni klagade i förra veckan på
chokladet, min vän. Hur har det varit sedan?»

»Jio tack, sir, det har varit bättre lagadt», sade mr. Littimer. »Om jag skall ta mig friheten att vara uppriktig, så är
kanske inte den mjölk, som användes vid beredningen, fullt oblandad, men jag har hört sägas, att
mjölkförfalskningen i London pågår i stor skala, och att det är ganska svårt att anskaffa denna artikel i outspädt
tillstånd.»

Det föreföll nästan som om herrn i glasögon hållit på sin tjuguåtta mot mr. Creakles tjugusjua, ty han liksom mr.
Creakle tog sin man i handen.

»Hur står det till med er själ, n:r tjuguåtta?» frågade herrn med glasögonen.

»Jag tackar er, sir», svarade mr. Littimer, »nu inser jag mina dårskaper. Det gör mig mycket bekymmer att tänka
på mina forna kamraters synder, men jag hoppas, att de må varda dem förlåtna.»

»Själf är ni fullkomligt lycklig?» sade frågaren och nickade uppmuntrande åt honom.

»Jag är er mycket förbunden för er fråga, sir», svarade mr. Littimer. »Jag är fullkomligt lycklig.»

»Är det något ni nu har på sinnet?» återtog den frågande. »Tala i så fall ut, n:r tjuguåtta.»

»Om jag inte misstar mig», sade mr. Littimer, »finnes här en herre tillstädes, som kände mig i forna dagar. Det är
kanske nyttigt för den herrn att höra, att mina forna dårskaper tillskrifver jag helt och hållet den omständigheten,
att jag lefvat ett tanklöst lif i en ung mans tjänst, och att jag låtit förleda mig till svagheter, som jag inte hade
kraft att motstå. Jag hoppas denna herre må hämta lärdom häraf och ej taga anstöt af min djärfhet. Den afser hans
välfärd. Själf inser jag mina forna dårskaper, och jag hoppas att han också ångrar det syndafördärf, hvari han
deltagit.»

Jag märkte, att flera af herrarna skuggade förio6o

ögonen med handen, som då man kommit i kyrkan.

»Detta hedrar er, n:r tjuguåtta», återtog den som ställt frågorna till honom. »Det var hvad jag kunnat vänta mig af
er. Är det någonting mera?»

»Sir», återtog! mr. Littimer i det han helt obetydligt lyfte ögonbrynen utan att se upp, »det var en ung kvinna,



som kommit på lättfärdiga afvägar och som jag ehuru förgäfves sökte rädda. Jag anmodar denne herre att, om det
står i hans förmåga, underrätta den unga kvinnan om att jag förlåter henne hennes klandervärda beteende mot
mig och vara så god och säga henne, att jag uppmanar henne till ånger.»

»Jag betviflar ingalunda, n:r tjuguåtta», genmälde frågaren, »att den herre ert tal gäller, i likhet med oss andra,
djupt känner betydelsen af era ord. Vi vilja ej längre uppehålla er.»

»Jag tackar er, sir», sade mr. Littimer. »Mina herrar, jag önskar er en god dag och hoppas att ni själfva och era
barn också må inse er syndfullhet och bättra er I»

Med dessa ord drog sig n:r tjuguåtta tillbaka efter att ha växlat en blick med Uriah, som om de icke varit alldeles
obekanta utan funnit något sätt att meddela sig med hvarandra, och ett sorl gick genom gruppen, då dörren
stängdes om honom — en högst aktningsvärd man, ett vackert fall, hviskades det.

»Och nu n:r tjugusju», sade mr. Creakle, som i sin ordning ville skryta med den han utkorat, »är det väl något
som står att göra för er räkning ? Säg det i så fall.»

»Jag ville i all ödmjukhet anhålla att få skrifva till mor», svarade Uriah och vred på sitt elaka hufvud.

»Denna anhållan beviljas er säkerligen», sade mr. Creakle.

»Jag tackar er, sir. Jag är orolig för mor. Jag fruktar, att hon inte är frälst.»

Någon frågade helt oförsiktigt, från hvad? Men genast hviskades ett harmset »tyst!» i

»Frälst till sin odödliga själ, sir», förklarade LTriahio6o

och vred sig åt det håll rösten kommit från. »Jag skulle önska, att mor befann sig i mitt tillstånd. Aldrig hade jag
nått fram till detta tillstånd, om jag inte kommit hit. Jag önskar, att mor kommit hit. Det skulle vara det bästa som
kunde hända litet hvar att bli häktad och hitförd.»

Denna uppfattning framkallade allmän tillfredsställelse — större tillfredsställelse, skulle jag tro, än något som
hittills passerat.

»Innan jag kbm hit», sade Uriah med en skelande blick på oss, som om han, i händelse han kunnat det, velat
förgöra den yttre värld vi tillhörde, »var jag hemfallen åt dårskaper, men nu inser jag mina dårskaper. Det finns
så mycket synd därute i världen. Det finns så mycket synd äfven hos mor. Synd finns det öfverallt — utom här.»

»Ni har ju blifvit helt förändrad ?» sade mr. Creakle.

»Ja, det tror jag, det», sade den förhoppningsfulle botgöraren.

»Och ni fruktar inte ett återfall, om ni komme ut igen?» frågade någon annan.

»Nej, för all del, det gör jag visst inte, sir.»

»Detta är ju i hög grad tillfredsställande I» sade mr. Creakle. »Nu talade ni, n:r tjugusju, till mr. mr. Copperfield.
Önskar ni säga någonting mer till honom ?»

»Ni, mr. Copperfield», sade Uriah och såg på mig med det nedrigaste uttryck jag någonsin skådat ens i hans
ansikte, »kände mig långt innan jag kom hit och blef förändrad. Ni kände mig då jag, trots mina dårskaper, var
ödmjuk bland dem som voro stolta, ödmjuk bland dem som förifrade sig — hvilket ni själf gjorde mot mig, mr.
Copperfield. En gång slog ni mig i ansiktet, det minns ni nog.»

Allmänt deltagande. Åtskilliga vreda blickar riktades på mig.

»Men jag förlåter er, mr. Copperfield», sade Uriah och gjorde sin förlåtande natur till föremål för en hädisk och
fräck jämförelse, som jag inte vill upprepa. »Jag förlåter alla människor. Det skulle illaioi 2

anstå mig att vara långsint. Jag förlåter er af hjärtat och hoppas att ni framdeles skäll kunna behärska era
passioner. Jag hoppas, att mr. W. ångrar sig och att miss W. och hela den syndiga ligan ångrar sig. Ni har blifvit
hemsökt af sorg och bedröfvelse, och jag hoppas det skäll göra er godt, men lyckligare hade det varit för er, om



ni kommit hit. Mr. W. borde ha kommit hit och äfven miss W. Det bästa jag kan Önska er, mr. Copperfield, och
er allesammans mina herrar, är att bli anhållna och insatta här. Då jag tänker på mina forna dårskaper och mitt
nuvarande tillstånd, vet jag med visshet, att d$t vore bäst för er. Jag beklagar alla, som inte bli förda hit.»

Han slingrade sig tillbaka till sin cell under ett lcorus af bifall, och både Traddles och jag drogo en suck af lättnad
då han låstes in.

Det var någonting ganska karakteristiskt för denna ånger, att jag nödgades fråga, hvad dessa båda män gjort för
att bli inspärrade här. Det tycktes vara det sista de hade någonting att säga om. Jag vände mig till den ene af de
båda fångvaktarne, hvilka jag på grund af vissa tecken i deras ansikten misstänkte för att till sitt verkliga värde
uppskatta all denna beundran.

»Vet ni», sade jag, då vi gingo framåt korridoren, »hvilket skurkstreck som utgjorde n:r tjugusjus sista dårskap
?»

Han svarade, att det var ett bankfall.

»Bedrägeri mot Englands bank' ?» frågade jag.

»Ja, sir. Bedrägeri, förfalskning och komplott. Det var han och några andra. Det var han, som satt det i gång. Det
var en listig plan, som gällde en stor summa. Domen lydde på deportation på lifstid. Tjugusju var den mest
slipade kanaljen af dem alla och höll på att komma undan, men så lyckades det inte riktigt. Banken högg honom i
sista minuten.»

»Känner ni n:r tjuguåttas förbrytelse?»

»N:r tjuguåtta», sade min interlokutör, som hela tiden talat i dämpad ton och sett sig om emellanåt af fruktan att
bli hörd af Creakle och de andra, då han på detta lagstridiga sätt talade om de beundransvärda,1063

»n:r tjuguåtta — äfven han dömd att deporteras — hade tagit plats hos en ung herre, som han bestal på två
hundra femtio pund i pengar och värdeföremål aftonen innan de skulle rest utomlands. Jag minns särskildt detta
fall därför, att han blef tagen af en dvärginna.»

»Jag hörde inte riktigt?»

»Af en liten kvinna, hvars namn jag glömt.»

»Det var väl inte Mowcher?»

»Jo, just det var det. Han hade undgått polisen och skulle ge sig i väg till Amerika i linfärgad peruk •och stora
polisonger, så väl förklädd, att han var alldeles oigenkännlig. Den där lilla kvinnan mötte honom emellertid på
gatan i Southampton, hennes skarpa blick träffade honom genast, hon sprang mellan benen på honom, så att han
slog omkull, och höll hjo-nom fast i ett grepp likt dödens.»

»Den präktiga miss Mowcher!» sade jag.

»Det skulle ni säkert sagt, om ni som jag sett henne under rannsakningen stå på en stol i vittnesboxen», sade min
vän. »Han slog henne i ansiktet så det blödde och dunkade på henne alldeles obarmhärtigt, då hon anhöll honom,
men hon släppte honom inte förrän han fick krypa i kurran. Hon höll så fast tag i honom, att polisen nödgades
föra bort dem båda tillsammans. Sitt vittnesmål aflade hon på det knif vigaste sätt, prisades storligen af domaren
och följdes hem under hurrarop af mängden. Hon sade, då hon stod inför rätten, att hon på grund af hvad \xon
visste om honom skulle ha öfverrnannat honom, om han varit Simson själf. Och det tror jag verkligen också.»

Det trodde äfven jag, och jag högaktade miss Mowcher för det.

Vi hade nu sett allt som var att se. Det hade tjänat till ingenting att föreställa en sådan man som den vördade mr.
Creakle, att n:r tjugusju och n:r tjuguåtta voro fullt konsekventa i sitt uppträdande och komplett oförändrade; att
alldeles sådana de nu voro, hade de alltid varit; att de skrymtaktiga skälmarna just voro af den beskaffenheten, att
de skulle aflägga1064



dylika bekännelser på ett sådant ställe; att de minst lika väl som vi kände sitt marknadsvärde, och att de visste, att
de skulle få godt däraf sedan de kommit till det främmande landet; kort sagt, att hela deras beteende var en
genomrutten, ihålig spekulation, som gaf anledning till smärtsamma betraktelser. Vi lämnade de goda herrarne åt
sig själfva och sitt system och gingo hem, fulla af förundran.

»Det kan nog hända», sade jag till Traddles, »att det inte är så illa att en osund idé drifves till sin spets, ty så
mycket förr ramlar den.»

»Jag vill hoppas det», sade Traddles.

KAP. LXII.

Ett ljus lyser på min väg.

Aret närmade sig sitt slut, det var jul, och jag hade varit hemma omkring två månader. Ofta hade jag träffat
Agnes. Hur högröstadt och uppmuntrande det .allmänna bifallet än var, och hur det än grep mig och sporrade mig
till ansträngning, lyssnade jag dock till minsta berömmande ord af henne som till ingenting annat.

Minst en gång i veckan, stundom oftare, red jag ditöfver och tillbringade aftonen där. Vanligen red jag hem till
natten, ty nu förföljdes jag ständigt af den där lolyckskänslan — svårast då jag lämnade henne — och jag var
hellre uppe och ute än jag låg och plågades af det förflutna under mattande sömnlöshet eller kvalfulla drömmar.
Under dessa ridt er förgick den längsta delen af mången hemsk och dyster natt, och jag plägade då i minnet
upplifva de tankar, som sysselsatt mig under min långa frånvaro.

Eller jag kommer kanske sanningen närmare om 1064
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Aret närmade sig sitt slut, det var jul, och jag hade varit hemma omkring två månader. Ofta hade jag träffat
Agnes. Hur högröstadt och uppmuntrande det .allmänna bifallet än var, och hur det än grep mig och sporrade mig
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Under dessa ridt er förgick den längsta delen af mången hemsk och dyster natt, och jag plägade då i minnet
upplifva de tankar, som sysselsatt mig under min långa frånvaro.
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jag säger, att jag lyssnade till ekot af de där tankarna. De talade till mig fjärranifrån. Jag hade visat dem ifrån mig
och intagit min oundvikliga plats. När jag läste upp för Agnes hvad jag skrifvit, såg hennes lyssnande ansikte,
lockade henne till leenden eller tårar och hörde hennes hjärtliga stämma så allvarligt orda dm de fingerade
händelserna i den inbillningens värld jag lefde i, så tänkte jag på hur mitt öde kunnat gestalta sig — men tänkte
på det endast såsom jag, sedan jag gift mig med Dora, tänkt på hur jag kunnat önska, att min hustru varit.

Min plikt mot Agnes, som älskade mig med en kärlek som jag, om jag störde den, på det mest själf-viska sätt



förorättade »och aldrig kunde återställa, samt min mognade öfvertygelse, att jag, som själf skapat mitt öde och
vunnit hvad jag med en så liflig åtrå eftersträfvat, icke hade rättighet att knota utan måste tiga och lida, utgjorde
sammanfattningen af hvad jag fått lära. Men jag älskade henne, och nu lände det mig till och med till ett slags
tröst att tänka mig en aflägsen dag i framtiden, då jag saklöst skulle kunna tillstå det, då allt detta svåra var öfver
och jag kunde säga: »Agnes, så och så var det, då jag kom hem, och nu är jag gammal och jag har aldrig älskat
sedan dess!»

Aldrig lät hon mig märka någon förändring hos henne. Sådan hon alltid varit mot mig, var hon fortfarande —
fullkomligt densamma.

Mellan min tant och mig hade det i detta afseende alltsedan kvällen för min hemkomst rådt någonting, som jag ej
kan kalla tvång eller undvikande af ämnet, utan snarare ett tyst aftal att tänka på det hvar för sig utan att kläda
våra tankar i ord. Då vi, trogna vår gamla vana, om kvällarna sutto framför elden, föllo vi ofta in i denna
tankegång, lika naturligt och å ömse sidor lika medvetet, som om vi rent ut sagt det. Men vi bibehöllo en
obrottslig tystnad. Jag trodde, att hon den natten åtminstone delvis läst mina tankar och att hon mycket väl
förstod, hvarför jag icke gaf dem något tydligare uttryck.ioi 66

Då julen nu kom utan att Agnes gifvit mig något förtroende, började jag tungt tryckas af en aning, som flera
gånger uppstigit inom mig. Jag undrade nämligen om hon hade en förnimmelse af hur det $tod till med mig och
hölls tillbaka af fruktan för att vålla mig smärta. Om det förhöll sig så, var min uppoffring ingenting värd, min
mest påtagliga plikt mot henne ouppfylld, och hvarje lumpen handling jag ryggat tillbaka för, gjorde jag mig då
stundligen skyldig till. Jag beslöt att med det första få detta fullt klart och att, om en sådan skranka stod mellan
oss, genast slå ned den med beslutsam hand.

Det var — jag har minsann grundade skäl att minnas detl — en kall, bister vinterdag. Det hade snöat för några
timmar sedan och snön låg icke djup, men hårdt tillfrusen på marken. På hafvet nedanför mitt fönster blåste en
sträf vind från nordan. Jag hade tänkt mig den svepande öfver det schweiziska landskapets snöfjäll, då
otillgängliga för hvarje människovarelses fot, och undrat hvilketdera som var det ödsligaste, dessa ensliga trakter
eller det öfvergifna hafvet.

»Tänker du rida i dag, Trot ?» sade min tant, som stuckit in hufvudet genom dörren.

»Ja», svarade jag. »Jag ämnar mig till Canterbury. Det ar skönt väder för en ridt i dag.»

»Måtte din häst tycka detsamma», sade min tant. »Nu står han därute och hänger hufvudet och slokar öronen,
som om han ansåg det trefligare inne i stallet.»

Jag vill anmärka, att min tant gifvit min häst tillträde till den förbjudna marken, men hon var fortfarande lika
obeveklig i fråga om åsnorna.

»Han kryar nog upp sig snart», sade jag.

»Ridten gör i alla händelser hans herre godt», anmärkte min tant och såg på papperen, som lågo på bordet. »Barn,
barn, här tillbringar du många timmar 1 Den tiden då jag läste böcker, tänkte jag aldrig på, hur arbetsamt det var
att skrifva dem.»

»Ibland är det arbetsamt nog att läsa dem», sva-»1067

råde jag. »Hvad det beträffar att skrifva dem, har det allt också sitt behag, tant.»

»Det förstår jag nog 1» sade min tant. »Ärelystnad, behof af bifall, medkänsla och så vidare, kan jag tro? Nå, ge
dig af nu då?»

»Säg mig, tant», sade jag och stod helt lugn framför henne sedan hon klappat mig på axeln och slagit sig ned i
min stol, »vet ni någonting mer om det där tycket Agnes har?»

Hon såg på mig en liten stund innan hon svarade:



»Jag tror nästan det, Trot.»

»Och ni har blifvit styrkt i er gissning ?»

»Jag tror det, Trot.»

Hon såg så oafvändt på mig med ett slags tvekän eller medlidande eller spänning, att jag uppkallade all min
själfbehärskning för att visa henne ett riktigt gladt ansikte.

»Och hvad mera är, Trot —» sade min tant.

»Hvad då?»

»Jag tror, att Agnes snart gifter sig.»

»Gud välsigne henne!» sade jag helt gladt.

»Gud välsigne henne och hennes man med!» sade min tant.

Jag instämde, sade farväl till min tant, sprang utför trappan, isteg till häst och red bort. Nu hade jag fått än större
anledning att göra hvad jag redan beslutat göra.

Hur väl minns jag inte den där vinterdagens ridt I De frusna snökornen, som af Vinden lossades från grässtråna
och yrde om mitt ansikte, det hårda klampet af hästhofvarna, då de taktfast träffade marken, de frusna
plogfårorna, snödrifvan, som hvirflade om i kalkgropen, då blåsten satte den i rörelse, det rykande anspannet för
den väldiga hövagnen, som höll på att rasta uppe i backen under det att djuren skakade på de klingande
bjällrorna, dynernas böljande hvita konturer, som tecknade sig mot den mörka himmeln som om de varit ritade
på en väldig griffeltafla.

Jag fann Agnes ensam. De små flickorna hade nu begifvit sig till sina hem, och bon satt ensam och lästeioi 68

framför elden. Hon lade ifrån sig boken, då jag kom in, och sedan hon som vanligt bedt mig vara välkommen, tog
hon sin arbetskprg och slog sig ned vid ett af de gammaldags fönstren.

Jag satte mig bredvid henne på fönsterbänken, och vi talade om det arbete jag hade för händer, och när det skulle
bli färdigt, och hur långt jag hunnit sedan mitt sista besök. Agnes var mycket glad och förklarade leende, att snart
skulle jag bli så ryktbar, att ingen tordes tala till mig i sådana ämnen.

»Jag begagnar mig därför så mycket jag kan af den närvarande tiden», sade Agnes, »och talar med dig så länge
jag får det.»

Då jag betraktade hennes vackra ansikte, nu uppmärksamt böjdt öfver arbetet, slog hon upp sina milda, klara
ögon och märkte, att jag såg på henne.

»Du är så tankfull i dag, Trotwood I»

»Agnes, skäll jag säga dig hvarför? Jag kom dit för att säga dig det.»

Hon lade ifrån sig sitt arbete^ som hon alltid plägade då vi ville afhandla någonting allvarsamt, och ägnade mig
hela sin uppmärksamhet.

»Min kära Agnes, tviflar du på att jag är uppriktig mot dig?»

»Nej», svarade hon helt förvånad.

»Tviflar du på att jag är hvad jag alltid varit i förhållande till dig?»

»Nej», svarade hon alldeles som nyss.

»Minns du att jag, då jag kom hem utifrån, försökte att säga dig i hvilken tacksamhetsskuld jag stod till dig,
älskade Agnes, och hur djupt jag kände den?»

»Det minns jag mycket väl», svarade hon mildt.



»Du har en hemlighet, Agnes», sade jag. »Låt mig dela den.»

Hon slog ned ögonen och började darra.

»Jag kunde knappt undgå att märka, till och med om jag icke hört det — ehuru af andra läppar än dina, Agnes,
hvilket förefaller mig underligt — jag kunde knappt undgå att märka, att det finns någon, åt hvilken du skänkt
din kärleks rika skatt. Ute-1069

stäng mig icke från det som så nära rör din lycka. Om du kan lita på mig, som du ju säger att du gör och som jag
vet att du kan, så låt mig vara din vän, din bror, framför allt när det gäller en sak lik denna.»

Med en bedjande, nästan förebrående blick reste hon sig upp och lämnade fönstret. Hon skyndade öfver rummet,
som om hon inte vetat hvart hon gått, satte händerna för ansiktet och brast i tårar så häftiga, att de djupt rörde
mig.

Och likväl väckte de inom mig något som bådade godt för mitt hjärta. Utan att jag visste hvarför, förbundo sig
dessa tårar med det lugna, vemodiga leende, som så fäst sig i mitt minne, och jag darrade, men mera af hopp än
af fruktan och sorg.

»Agnes! Syster I Du kära! Hvad har jag gjort?»

»Låt mig gå, Trotwood. Jag mår inte väl. Jag är mig inte lik. Jag skall tala med dig sedan — en annan gång. Jag
skäll skrifva till dig. Tala inte till mig nu! Gör inte det, gör inte det!»

Jag sökte erinra mig hvad hon sagt, då jag vid ett föregående tillfälle yttrat, att hennes tillgifvenhet kunde hålla
profvet äfven under vidriga omständigheter. Det var sojn om jag måst söka igenom en hel värld på ett ögonblick.

»Agnes, jag kan inte uthärda att se dig så där och tänka, att jag varit anledningen därtill. Dyra flicka, mig kärare
än allt annat i världen, om du är olycklig, så låt mig dela din sorg. Om du är i behof af hjälp eller råd, så låt mig
bistå dig. Om du verkligen bär en tyngd på ditt hjärta, så låt mig försöka att lätta den. För hvem lefver jag väl
numera, Agnes, om inte för dig I»

»O, skona mig! Jag vet inte hvad det är med mig! En annan gång!» var allt hvad jag kunde urskilja.

Var det väl en själfvisk villfarelse, som fått makt med mig? Eller var det månne det gryende hoppet, som för mig
öppnade utsikter, som jag ej vågat tänka mig?

»Jag måste säga mera. Så kan jag icke lämna dig. För Guds skull, Agnes, låt oss inte miss-IOJO

förstå hvarandra efter alla dessa år och hvad med dem ldommit och gått! Jag måste tala ut. Om du hyser någon
hemlig misstanke om att jag skulle kunna afundas den lycka du beskär en annan, att jag icke kunde afstå dig åt
en än kärare beskyddare, af ditt eget val, att jag icke från min undangömda plats skulle kunna vara ett förnöjdt
vittne till din lycka, så af-färda den, ty jag förtjänar den inte! Det är inte alldeles förgäfves jag lidit. Du har inte
alldeles förgäfves varit min lärarinna. Det finnes ingen tillsats af själfviskhet i min känsla för dig.»

Nu hade hon blifvit lugn. Efter en liten stund vände hon sitt bleka ansikte mot mig och sade med låg br öst,
emellanåt litet bruten, men mycket klar:

»Jag är skyldig den rena vänskap du, Trotwood, gifvit mig och som jag visst aldrig betviflat, att säga dig, att du
misstar dig. Mera kan jag icke göra. Om jag ibland under årens lopp behöft råd och hjälp, har jag fått det, om jag
ibland känt mig olycklig, har den känslan försvunnit, och om stundom en börda tryckt mitt hjärta, har den blifvit
lättad. Om jag har en hemlighet, så är — den inte ny, och inte den du tror. Jag kan inte uppenbara den och inte
dela den med någon. Länge har den varit min och måste förblifva det.»

»Agnes, dröj kvar! Ett enda ögonblick!» Hon ämnade gå, men jag kvarhöll henne. Jag slog armen om hennes lif.
»Under årens lopp!» »Så är den inte ny!» — Nya tankar och förhoppningar hvirflade genom min själ, och allt i
lifvet fick en annan färg.

»Dyraste Agnes! Du, som jag vördar och ärar — söm jag älskar så innerligt! Då jag kom hit i dag trodde jag, att



ingenting i världen kunnat aftvinga mig den bekännelsen. Jag trodde, att jag lifvet igenom skulle behålla den
inom mig tills vi båda blefvo gamla. Men, Agnes, om jag nu verkligen erfar ett gryende hopp om att få kalla dig
för någonting vida mer än syster, helt annat än syster! —»

Hennes tårar flöto ymnigt; men de voro ej likalOJl

dem bon så nyss fällt, och i dem såg jag mitt hopp klarna.

»Agnes, du som alltid varit min ledarinna och mitt stöd. Om du tänkt mera på dig själf och mindre på mig under
vår uppväxt tror jag aldrig, att mitt nyckfulla tycke förirrat sig från dig. Men du var så mycket bättre än jag, så
nödvändig för mig i mina gossårs förhoppningar och missräkningar, att det blef liksom min andra natur att i allt
förtro mig till dig, lita till dig, och denna andra natur undansköt för tillfället den större och bättre — att älska dig
som, jag gör!» ^

Hon grät än, men icke af sorg utan af glädje, och sluten i mina armar såsom ron aldrig varit, såsom jag aldrig trott
att hon skulle bli!

»Då jag älskade Dora — ömt, som du vet, Agnes —»

»Ja», sade hon allvarligt. »Det gläder mig att veta det.»

»Då jag älskade henne — ja, till och med då skulle min kärlek varit ofullständig utan din medkänsla. Jag fick
den, och den blef fullkomlig. Och då jag förlorade henne, Agnes, hvad hade det då blifvit af mig utan dig?»

Fastare omsluten af mina armar, närmare mitt hjärta, med sin darrande hand på min axel, sina milda ögon
strålande genom tårar mot mina 1!

»Jag reste bort, dyra Agnes, och jag älskade dig. Jag dröjde borta, och jag älskade dig. Jag kom hem igen, och
jag älskade dig!»

Och nu försökte jag att berätta henne om den strid jag utkämpat och om det beslut jag fattat. Jag försökte att sant
och fullt yppa mitt inre för henne. Jag försökte klargöra för henne, att jag trott mig komma till en bättre
kännedom om mig själf och om henne, att jag sökt finna mig vid hvad den medförde och att jag i dag kommit hit,
trogen min föresats. Om hon kunde älska mig så att hon kunde taga mig till sin make, kunde hon göra det på
grund af ingen annan förtjänst hos mig än den, att jag så uppriktigt älskade henne och att denna kärlek mognat
underioi 2

bekymren. Det var därför jag nu uppenbarade den. Och, o, min Agnes, genom dina trofasta ögon blickade i den
stunden mitt hustrubarns ande ned på mig och sade, att det var rätt och godt och väckte genom dig de ömmaste
minnen af den Blomma, som vissnat på sin blomnings dag I

»Jag är så outsägligt lycklig, Trotwood — mitt hjärta är så öfverfullt —- men det är ett jag måste säga dig.»

»Älskade, hvad då?»

Hon lade sina milda händer på mina axlar och såg mig lugnt in i ögonen.

»Vet du inte nu hvad det är?»

»Jag är rädd för att gissa. Säg mig det, du kära.»

»Jag har älskat dig i hela mitt lif I»

O, hvad vi voro lyckliga I Våra tårar framkallades icke af de pröfningar vi — framför allt hon — genomgått, och
som ledt oss till detta, utan af att vi funnit hvarandra för att aldrig mera skiljas åt I

Denna vinterafton vandrade vi tillsammans ut på fälten, och det välsignade lugnet i vårt inre tycktes delas af den
friska luften. De första stjärnorna började tindra, då vi dröjde ute i det fria, och seende upp till dem, tackade vi
Gud, som ledt oss till detta lugn.

Sida vid sida stodo vi senare på kvällen i samma gammalmodiga fönster, genom hvilket månen lyste in. Agnes



blickade upp till den, jag följde hennes blick. Jag såg då framför mig sträckor af många mil, och sträfvande fram
på vägen såg jag en liten trasig och trött pojke, öfvergifven och försummad, som en gång skulle kalla sitt det
hjärta, som nu klappade mot mitt.

Det var inte långt före middagen följande dag vi infunno oss hos min tant. Peggotty upplyste oss om att hon var
uppe i mitt arbetsrum, som hon satte sin stolthet i att hålla fint och ordnadt för min räkning.1073

Vi funno henne sittande framför elden med glasögonen på.

»Hvem i all världen är det du har med dig?» sade min tant och försökte se genom halfmörkret.

»Agnes», svarade jag.

Som vi kommit öfverens om att först ingenting säga, blef min tant litet bragt ur koncepterna. Hon sände mig en
förhoppningsfull blick då jag sade »Agnes», men då hon märkte, att jag såg ut som vanligt, tog hon misströstande
af sig glasögonen och gned sig på näsan med dem.

Icke desto mindre hälsade hon hjärtligt på Agnes, och snart sutto vi vid middagsbordet i det upplysta rummet
därnere. Min tant satte två eller tre gånger på sig glasögonen för att återigen se på mig, men tog lika många
gånger helt besviken af sig dem igen och gnuggade sig på näsan med dem, till stor förskräckelse för mr. Dick,
som visste, att detta var ett dåligt tecken.

»Apropå, tant lilla», sade jag efter middagen, »så har jag nu talat med Agnes om hvad ni berättade för mig.»

»I så fall, Trot», ßvarade min tant och blef röd sota en pion, »har du gjort orätt och brutit ditt löfte.» | ; ;

»Tant måtte väl inte bli ond? Det blir ni nog inte, om jag talar om för er, att Agnes visst inte har något olyckligt
tycke.»

»Hvad pratar du nu för dumheter ?» sade min tant.

Som min tant föreföll litet missnöjd, ansåg jag det bäst att göra slut på hennes missnöje. Jag tog Agnes under
armen, och så gingo vi och ställde oss bakom hennes stol och lutade oss ned öfver henne. Min tant slog ihop
händerna, stirrade på oss genom glasögonen och fick för första och enda gången under hela den tid jag känt
henne ett hysteriskt anfall.

Detta gaf anledning att tillkälla Peggotty. I samma ögonblick min tant kom till sans igen, flög hon på Peggotty,
kallade henne en enfaldig gammal toka, tog henne i famn och kramade henne. Därefter tog
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hon »också mr. Dick i famn -och kramade honom, och han kände sig visserligen hedrad men tillika mycket
förvånad. Och sedan meddelade hon dem anledningen, och så *vora vi allesammans mycket lyckliga.

Jag kunde inte upptäcka om min tant under sitt sista korta samtal med mig begagnat sig af en from list, eller om
hon verkligen misstagit sig på mitt sinnestillstånd. Det var alldeles tillräckligt, påstod hon, att hon sagt mig, att
Agnes snart skulle gifta sig, och jag måtte väl nu bättre än någon annan veta hur sant det var.

Fjorton dagar därefter gifte vi oss. Traddles och Sofi samt doktor Strong och hans fru voro de enda gästerna på
det enkla bröllopet. Vi lämnade dem fulla af glädje och åkte hem tillsammans. Sluten i mina armar höll jag nu
henne, källan till hvarje ädel sträfvan jag någonsin haft, mitt jags medelpunkt, mitt lifs cirkel, min egen, min
hustru, för hvilken jag hyste en kärlek, som var grundad på klippan.

»Älskade make!» sade Agnes. »Då jag nu får nämna dig så, har jag ännu ett att säga dig.»

»Låt mig höra det, min älskling!»

»Det förskrifver sig från natten, då Dora dog.

# Hon skickade dig efter mig.»

»Ja, det gjorde hon.»



»Hon sade, att hon lämnade mig ett testamente. Kan du gissa hvad det var?»

Jag trodde mig kunna det. Jag drog den maka, som så länge älskat mig, närmare till min sida.

»Hon sade, att hon hade en sista bön att ställa till mig och någonting att ålägga mig.»

»Och det var?»

»Att ingen annan än jag fick' fylla den tomma platsen.»

Och Agnes lade sitt hufvud mot mitt bröst och grät, och jag blandade mina tårar med hennes, fastän vi voro så
lyckliga. ioi 75

KAP. LXIII.

Ett besök.

Hvad jag isatt mig fore att berätta är i det närmaste afslutadt, men ännu en tilldragelse träder fram för mitt minne,
vid hvilken det ofta dröjer med förtjusning och utan hvilken en tråd i den duk jag väft skulle få en olöst knut.

Mitt rykte hade växt, min förmögenhet ökats, min husliga lycka var fullkomlig och jag hade varit gift i tio sälla
år. Agnes och jag sutto en vårafton framför spisen i vårt hus i London, och tre af våra barn lekte i rummet, då
man sade mig, att en främling önskade tala med mig.

Han hade tillfrågats, om det gällde affärer och svarat nej; han hade kommit hit för att få nöjet träffa mig, och han
hade rest en lång väg. Det var en gammal man, sade min betjänt, och han såg ut som en landtbrukare.

Som detta klingade hemlighetsfullt i barnens öron och påminde om början till en mycket omtyckt saga, som
Agnes plägade berätta om en elak' gammal fé, som hatade alla människor och kom förklädd i en stor kappa,
framkallade det en viss uppståndelse. Den ena af gossarna borrade ned hufvudet i sin mors knä för att undgå all
fara, och lilla Agnes —- vårt äldsta barn — lämnade sin docka på en stol som representant för henne själf och
stack' ut sitt guldlockiga hufvud mellan fönstergardinerna för att se, hvad som nu skulle inträffa.

»Bed honom stiga in hit», sade jag.

Snart visade sig en blomstrande gammal gråhårs-1076

man, som stannade i den mörka dörröppningen innan han kbm in. Lilla Agnes, dragen af hans utseende, sprang
fram för att leda in honom, och jag hade ännu icke tydligt urskilt hans ansikte, då min hustru lifligt reste sig upp
och ropade med glad och rörd stämma, att det var mr. Peggotty!

Det var verkligen mr. Peggotty, nu en gammal man, men rödblommig, frisk och kraftig på ålderdomen. Sedan
vår första rörelse lagt sig och han slagit sig ned framför elden med barnen på sina knän och ansiktet belyst af det
flammande skenet, föreföll han mig så stark' och duktig, ja, så vacker som någon gammal man jag någonsin sett.

»Master Davy», sade han, och det gamla namnet i den gamla tonen träffade så behagligt mitt öra ! »Master Davy,
det är en glad stund för mig att se er åter med er egen trogna hustru vid er sida.»

»En glad stund i sanning, gamle vän!» sade jag.

»Och så de här sötungarna», sade mr. Peggotty. »Det är något att se, de här små blommorna! Ni var inte stort
större än den minsta af dem, när jag såg er första gången! Em'ly var då inte större, hon, och' vår stackars gosse
var bara en gosse då.»

»Den gångna tiden har förändrat mig mer än er», sade jag. »Men nu skola vi låta de här små skälmarna gå till
sängs, och som ni inte får sofva i något annat hus i England än just i det här, så säg mig, hvar jag får låta hämta
ert resgods — jag undrar just, om den gamla vidtberesta svarta påsen finnes däribland! — och sedan skola vi vid
ett glas Yarmouthgrogg få höra hvad som tilldragit sig under dessa tio år.»

»Är ni ensam?» frågade Agnes.



»Ja, madame, alldeles ensam», svarade han och kysste henne på handen.

Vi satte honom emellan oss, ty vi visste inte hur väl vi ville honom, och då jag började lyssna till hans gamla
välbekanta röst, var det nästan som om han fortfarande fullföljt sin långa vandring, sökande efter sin älskade
systerdotter.1077

»Det är väldigt med vatten att sätta öfver», sade mr. Peggotty, »för att inte stanna här längre än fyra veck|or. Men
vatten, i synnerhet när det är salt, är som en gammal bekant för mig, och den vännen är mig kär, och nu är jag
här. — Se det var vers», sade mr. Peggotty, öfverraskad af upptäckten, »fastän det inte var meningen.»

»Tänker ni så snart resa tillbaka dessa tusentals mil?» frågade Agnes.

»Ja, madame», svarade han. »Det lofvade jag Em'ly, innan jag gaf mig åstad. Ser ni, jag blir inte yngre under
årens lopp, och om jag inte af-seglat när jag gjorde det, hade det nog aldrig blifvit af. Och jag har alltid haft för
mig, att jag måste komma och se master Davy och ert eget söta blomstrande jag i er äktenskapliga lycka, innan
jag blef alltför gammal.»

Han såg på oss som om han aldrig kunnat se sig mätt på den festliga synen. Agnes strök leende några gråa lockar
ur hans panna för att han skulle se så mycket bättre.

»Och berätta oss nu», sade jag, »allt som rör era öden.»

»Våra öden, master Davy», svarade han, »äro snart berättade. Öfverallt har det gått oss väl. Vi ha alltid haft tur.
Visst ha vi arbetat som skäligt var, och det kan väl hända, att vi fingo slita litet ondt i början, men det har ändå
alltid gått oss väl. Vi ha födt upp både får och boskap, och det ena med det andra har lyckats, så att vi ha det så
bra som någon kan önska sig. Det är liksom allt haft välsignelse med sig», sade mr. Peggotty, och böjde
vördnadsfullt på hufvudet, »och vi veta inte af annat än framgång, det vill säga på det hela taget. Var det inte bra
i går, så blef det bra i dag, och om inte i dag så i morgon.»

»Och Em'ly?» sade Agnes och jag på samma gån g.

»Em'ly», sade han, »— som jag aldrig hört läsa sin aftonbön på andra sidan tältduksskärmen där ute1078

i vildmarken utan att nämna ert namn, madame — Emly var, sedan ni lämnat henne och sedan hon förlorat
master Davy ur sikte vid den där strålande solnedgången, till en början så nere, att det är min fasta tro, att om
hon då fått veta hvad ni, master Davy, så vänligt och omtänksamt undanhöll oss, hade hon strukit med. Men det
fanns ombord på fartyget några fattiga, som angripits af sjukdom, och hon började vårda sig om dem; och så
hade vi ju barn i vårt sällskap, och om dem vårdade hon sig också, och så fick hon mycket att göra, och hon
gjorde mycket godt, och det hjälpte henne.»

»När fick1 hon först höra det ?» frågade jag.

»Sedan jag fått höra det», sade mr. Peggotty, »teg jag med det för henne i nära ett år. Vi bodde då på ett folktomt
ställe, men bland de vackraste träd, och rosorna täckte vår boning ända upp till taket. Då jag en dag var ute och
arbetade på åkern, kommer det en vandrare från vårt eget Norfolk eller Suffolk — jag minns inte hvilketdera —
här hemma i England, och naturligtvis läto vi honom komma in (och gåfvo honom mat och dryck och
välkomnade honom på allt sätt. Så göra de alla öfver hela kolonien. Han hade fått en gammal tidning med sig
och äfven en annan tryckt redogörelse för stormen. På så sätt fick hon veta det. När jag kom hem på kvällen,
märkte jag, att hon visste det.»

Han sänkte rösten då han sade dessa ord, och det allvar jag så väl mindes, spred sig öfver hans ansikte.

»Blef hon mycket förändrad efter det?» frågade

jag.

»Ja, det blef hon nog för en lång tid», svarade han och skakade på hufvudet, »men nu är det bättre. Ensamheten
har allt gjort henne godt. Och så hade hon mycket att styra med, fjäderfä och annat, och hon skötte det bra, och



det hjälpte henne öfver det värsta. Jag undrar just, master Davy», sade han tankfullt, »om ni skulle känna igen
min Em'ly nu, ifall ni finge se henne.»

»Är hon så förändrad?» frågade jag.ioi 79

»Jag vet inte riktigt, för jag ser henne ju hvar dag, men ibland har jag allt tyckt det. Smärt och liten», sade mr.
Peggotty och såg in i elden, »litet färd, milda, sorgsna blå ögon, ett fint ansikte, ett täckt hufvud, något
framåtböjdt, en låg röst och ett sätt — som nästan kan kallas skyggt. Sådan är Em'ly.»

Vi gåfvo under tystnad akt på honom där han satt och fortfor att blicka in i elden.

»Somliga tro, att hon varit olycklig i kärlek», sade han, »andra, att hennes giftermål af brutits genom döden.
Ingen vet hur det hänger ihop. Hon kunde ha blifvit väl gift många gånger om, 'men morbror', säger hon till mig,
'det är förbi för alltid med den saken för mig.' Glad är hon, då hon är tillsammans med mig, tillbakadragen i
andras närvaro. Hon kan gå hur långt som helst när det är fråga om att undervisa ett barn eller sköta en sjuk eller
göra en ung flicka en tjänst med anledning af hennes bröllop — och det har hon ofta gjort, fastän hon aldrig varit
med på något— ; mycket öm är hon om sin morbror, mycket tålig, omtyckt af gammal och ung, eftersökt af alla
som ha bekymmer. Sådan är Emlyl»

Han förde handen öfver ansiktet och blickade med en till hälften undertryckt suck in i elden.

»Är Martha kvar hos er ?» frågade jag.

»Martha», svarade han, »blef gift, master Davy, redan andra året. En ung jordarbetare, som på väg till torget
körde förbi hos oss med sin husbondes långkärra — en resa på öfver fem hundra mil fram och tillbaka — erbjöd
henne att bli hans hustru —-det är nämligen ondt om kvinnfolk där — och sedan slå sig ned i vildmarken med
honom. Hon bad då mig sanningsenligt berätta honom hennes historia, och det gjorde jag. De blefvo gifta och bo
nu fyrahundra mil från alla andra röster än deras egna och fåglarnas.»

»Mrs. Gummidge då?» sade jag.

Där måtte jag ha slagit an en angenäm sträng, ty mr. Peggotty brast plötsligt ut i gapskratt och började gnida
benen med begge händerna, alldeles somio8o

han brukat göra förr då han bodde i den gamla för länge sedan strandade båten och var vid riktigt muntert lynne.

»Kan ni tänkä er», sade han, »att det till och med var någon som friade till henne. Om inte en skepps-kock, som
blifvit nybyggare, master Davy, friade till mrs. Gummidge, så vill jag vara gormad — mera kan jag inte isägal»

Aldrig har jag sett Agnes skratta så. Den plötsliga extas, som gripit mr. Peggotty, roade henne till den grad, att
hon aldrig ville upphöra att skratta, och ju mera hon skrattade, desto mera narrade hon mig att skratta, desto
större blef mr. Peggottys förtjusning, och desto ifrigare gned han sina ben.

»Och hvad sade mrs. Gummidge om den saken?» frågade jag, då jag blifvit nog allvarsam att kunna tala.

»Jo, kan ni tänka er», sade mr. Peggotty, »att mrs. Gummidge i stället för att säga: Tackar så mycket, jag är er
särdeles förbunden, men vid mina år ämnar jag inte byta stånd', tog hon ett vattenämbar, som stod bredvid henne,
och dängde det i skällen på skeppskocken, så att han började skrika på hjälp, och jag gick in och räddade
honom.»

Mr. Peggotty brast åter i ett skällande skratt, och Agnes och jag höllo honom sällskap.

»Men det måste jag säga om den goda varelsen», sade han och torkade sitt ansikte sedan vi skrattat oss trötta,
»att för oss har hon varit allt hvad hon lofvat och mera till. Hon är den villigaste, trognaste, hjälpsammaste
kvinna, som någonsin dragit lifvets andedräkt, master Davy. Aldrig en minut har jag hört henne klaga öfver att
hon varit ensam och öfvergifven, nej, inte ens då hela kolonien låg okänd för oss och vi voro nykomna därute.
Och aldrig har det fallit henne in att tänka på gubben sedan hon lämnade England, det kan jag försäkra er!»

»Och nu till sist, hur är det med mr. Micawber?» sade jag. »Han har infriat alla sina förbindelser härlo8i



— ända till Traddles1 växel, det minns du väl, Agnes ? — och därför ha vi tagit för afgjort, att det gått honom
väl. Men berätta oss nu de färskaste nyheterna om honom!»

Mr. Peggotty smålog, stack ned handen i bröstfickan och tog upp ett plattviket paket, ur hvilket han omsorgsfullt
letade fram en liten tidning, som såg mycket underlig ut.

»Ni bör veta, master Davy», sade han, »att som vi nu blifvit så välmående ha vi lämnat vildmarken och flyttat till
Port Middlebay Harbour, där det finns hvad vi källa en stad.»

»Uppehöll sig mr. Micawber i er närhet i vildmarken ?» frågade jag.

»Ja, visst gjorde han det», sade mr. Peggotty, »och han tog i som en hel kärl. Jag kan inte tänka mig en herreman,
som arbetat med bättre vilja än han. Jag har sett hans skalliga hufvud svettas i Solskenet, tills jag trodde det
skulle smälta bort. Och nu är han fredsdomare.»

»Är han fredsdomare?» sade jag.

Mr. Peggotty pekade på en artikel i tidningen, och ur Port Middlebay Times läste jag med hög röst upp följande:

»Den offentliga middagen för vår framstående med-kolonist, invånaren i denna stad, Wilkins Micawber, Esquire,
fredsdomare i Port Middebay-distriktet, ägde rum i går i hotellets stora sal, som var till trängsel uppfylld af
människor. Det beräknas att icke mindre än fyrtiosju personer samtidigt blifvit försedda med middag, och då äro
icke de som höllo till i gångarna och trapporna inberäknade. Allt hvad PortMiddle-b a y äger skönt, elegant och
exklusivt hade samlats för att hedra den med så mycket skäl aktade, så högt begåfvade och så allmänt omtyckte
mannen. Doktor Mell — lärare vid koloniens lärdomsskola, Salem House, Port Middlebay, presiderade vid
bordet och till höger om honom satt den frejdade gästen. Sedan duken blifvit aftagen och man lyssnat till
Non1082

Nobis — särdeles väl utförd ocli hvari man utan möda igenkände den begåfvade amatören Wilkins Micawbers d.
y. klockrena toner — föreslogos i tur och ordning de sedvanliga skålarna, i hvilka alla med hänförelse instämde.
Därpå uppmanade doktor Mell i ett tal, öfversvallande af känsla, de tillstädesvarande att tömma ett glas för Vår
framstående gäst, vår stads prydnad. Måtte han aldrig lämna oss annat än för att förbättra sin ställning, och måtte
hans framgång bland oss bli sådan, att han aldrig kan finna någon bättre!' Det jubel, hvarmed detta skåltal
hälsades, trotsar all beskrifning. Det steg och det sjönk upprepade gånger, likt oceanens vågor. Till sist tystnade
det likväl, och Wilkins Micawber Esquire trädde fram för att tacka. Vare det fjärran från oss att med vår
redaktions jämförelsevis ofullkomliga resurser söka följa vårt samhälles framstående medborgare genom de
ledigt flytande perioderna i hans förfinade och blomstersmyckäde föredrag. Vare det nog sagt, att det var ett
mästerstycke af vältalighet och att särskildt de ställen, i hvilka han spårade sin egen framgångsrika bana till dess
källa och varnade de yngre i sitt auditorium för faran af att ikläda sig pekuniära förpliktelser, som de sedan funno
sig urståndsatta att honorera, lockade tårar äfven i det manligaste öga. De öfriga skålarna gällde doktor Mell,
mrs. Micawber — som med mycken grace gjorde sin komplimang från en sidodörr, där en hel falang af
skönheter intagit för dem framsatta stolar för att både bevittna och pryda det uppbyggliga skådespelet —, mrs.
Mell, Wilkins Micawber, Esquire, Junior — som väckte sällskapets synnerliga munterhet genom att helt
humoristiskt anmärka, att som han var oförmögen att ådagalägga sin tacksamhet medelst ett tal, bad han att få
göra det medelst en visa—, mrs. Micawbers familj, utan tvifvel väl känd i moderlandet —, etc. etc. etc. Vid
talens slut försvunno borden som genom ett trollslag, och nu Vidtog dansen. Bland Terpsikbres dyrkare, som
förlustade sig tills solen manade till uppbrott, märktes framför andra Wilkins Micawber, Esquire,ioi 83

Junior och den sköna och talangfulla Helena, fjärde dottern till doktor Mell.»

Jag såg återigen doktor Mells namn, glad att under så mycket lyckligare förhållanden ha återfunnit mr. Mell, den
forne stackars underläraren i den mid-dlesexskä fredsdomarens skola, då mr. Peggotty visade mig en annan
afdelning i tidningen. Mina ögon hvilade nu på mitt eget namn och jag läste som följer:

"Till David Copperfield, Esquire.



Den framstående författaren.

Min bäste sir I

Åratal hafva förflutit sedan jag var i tillfälle att med egna ögon skåda de drag, som nu hägra för en stor del af den
civiliserade världens föreställning.

Men, min bäste sir, ehuru till följd af omständigheter, som stå utom min kontroll, afstängd från det personliga
umgänget med min ungdoms vän och följeslagare, har jag icke varit i okunnighet om hans vingars höga flykt. Ej
heller har jag hindrats.

Fast vida hafven mellan oss ha brusat (se Burns)

att deltaga i de intellektuella festmåltider han dukat upp för oss.

Jag kan därför icke se en individ, som vi båda vörda pch högakta, afresa från denna plats utan att, min bäste sir,
anlita detta tillfälle att offentligt tacka er å egna och, jag vågar säga det, hela befolkningens i Port Middlebay
vägnar för den njutning ni varit ett verktyg att bereda oss.

Fprtsätt, fortsätt, min bäste sir! Ni är icke okänd här, ni är icke underskattad. Ehuru vi bo aflägset, äro vi hvarken
Vänlösa', 'tungsinta* eller — jag vågar tillägga det — 'slöa*. Fortsätt er örnflykt, min bäste sir ! Port Middlebays
invånare äro åtminstone djärfva nog att följa den med förtjusning, med nöje och med uppbyggelse!

Bland de ögon, som höjas till er från denna del1084

af jordklotet, skall, så länge det äger ljus och lif, finnas

Det

Öga

Som tillhör

Wilkins Micawber.

Fredsdomare.»

Då jag såg igenom tidningens öfriga innehåll, fann jag, att mr. Micawber var en flitig och värderad
^korrespondent till tidningen. I samma nummer förekom ett annat bref från honom, angående en bro. Det
annonserades om en ny upplaga af en brefsamling han utgifvit i ett band »med talrika tillägg», och om jag ej
alltför mycket misstog mig, var den ledande artikeln, äfven den, af hans hand.

Mycket talade vi om mr. Micawber många andra aftnar under den tid mr. Peggotty stannade hos oss. Han bodde
hos oss under hela tiden han var i London — jag skulle tro något mindre än en månad — och hans syster och min
tant kommo till staden för att träffa honom. Agnes och jag sade honom farväl på fartyget, då han afseglade, och
vi skola aldrig mer taga afsked af honom på denna jord.

Men innan han reste, följde han med mig till Yarmouth för att se en liten grafvård, som jag låtit uppresa där på
kyrkogården till Hams minne. Då jag på hans begäran och för hans räkning afskref den enkla inskriptionen, såg
jag hur han böjde sig ned för att taga en grästorfva och litet jord från grafven.

»Det skall Ernly ha», sade han och gömde det vid sitt bröst. »Jag lofvade henne det.» 1085

KAP. LXIV.

En sista återblick.

Och nu slutar min skrifna historia. Än en gång — den sista — skådar jag tillbaka, innan jag afslutar dessa blad. j

Jag ser mig själf med Agnes vid min sida färdandes fram på detta lifvets väg. Jag ser våra barn och våra vänner
omkring oss, och jag hör sorlet af många röster, som icke äro mig likgiltiga under vandringens fortgång.

Hvilka ansikten träda tydligast fram för mig i den rörliga mängden? Jo, dessa I Alla vända de sig mot mig, då jag



ställer denna fråga till mina tankar 1 Se här min tant med starkare glasögon, nu en gia(mmal öfver åttioårig
kvinna, men rak i ryggen än, och med styrka att gå sina sex mil i sträck, när det är kallt.

Och så hennes ständiga sällskap, Peggotty, min glodda gamla sköterska, äfven hon i glasögon, van att om
kvällarna sitta helt nära lampan med sitt arbete men som aldrig slår sig ned där utan att ha vaxbiten, alnmåttet i
lilla stugan och sylådan med St. Paulskyrkan på locket bredvid sig.

Peggottys kinder och armar, som i min barndom voro så hårda och så röda, att jag undrade, hvarför inte fåglarna
hellre pickäde på dem än på äpplena, äro nu skrynkliga, och hennes ögon, som förr fördunklade hela sin
omgifning i ansiktet, äro svagare — fastän de tindra än; men hennes skrofliga pekfinger, som jag förr
sammanställde med ett muskötrifjärn, är sig alldeles likt, och när jag ser mitt minsta barn gripa efter det, då det
tultar från min tant till henne, tänker jag på vårt lilla hvar dags rum hemma, då jag ännuioi 86

inte kunde gå riktigt säkert. Min tants forna missräkning har nu blifvit godtgjord. Hon är gudmor till en verklig
lefvande Betsy Trotwood, och Dora, den närmaste i ordningen, påstår, att hon skämmer bort henne.

Det ligger någonting skrymmande i Peggottys ficka. Det är ingenting mindre än krokodilboken, som nu är
tämligen illa medfaren, med åtskilliga blad sön-derrifna och ihopfästa igen, men Peggotty visar den för barnen
som en dyrbar relik. Jag finner det ganska egendomligt att se mitt eget barnaansikte blicka upp till mig från
krokodilhistorierna och på detta sätt bli påmind om min gamla bekantskap med Brooks från Sheffield.

Bland mina gossar ser jag nu under sommarferierna en gammal man, som fabricerar jättedrakar och betraktar
dem med en förtjusning, för hvilken ej finnes ord. Han hälsar mig med hänförelse och hviskar till mig under
många blinkningar och nickar: »Trotwood, det skäll glädja dig att höra, att jag ämnar sluta memorialet då jag inte
har någonting annat att göra, och att din tant är den mest utomordentliga kvinna i världen!»

Hvem är den böjda damen, som stöder sig vid en käpp och visar mig ett ansikte, hvari några spår af förgången
stolthet och skönhet svagt strida mot en slö, nyckfull sinnesförvirring. Hon är i en trädgård, och i hennes närhet
står en kantig, mörklagd, tärd kvinna med ett hvitt ärr på läppen. Låt mig höra hvad de säga!

»Rosa, jag har glömt hvad denne herre heter.»

Rosa lutar sig ned öfver henne och skriker: »Mr. Copperfield.»

»Det gläder mig att se er, sir. Det smärtar mig att ni är sorgklädd. Jag hoppas tiden skall läka ert sår.»

Hennes otåliga sällskapsdam förebrår henne, säger henne, att jag icke är sorgklädd, ber henne se på mig en gång
till och söker lifva upp henne.io8 7

»Ni har träffat min son, sir», säger den äldre damen. »Äro ni försonade nu?»

Stirrande på mig, förer hon handen till pannan och kvider sakta. Plötsligt skriker hon till med en hemsk röst:
»Rosa, kbm hit I Han är död!» Rosa, som fallit på knä vid hennes fötter, smeker henne i ena ögonblicket, förebrår
henne i det andra. Än ropar hon brutalt till henne: »Jag älskade honom högre än ni någonsin gjort!» än söker hon
vyssja henne till sömns vid sitt bröst, som vore hon ett sjukt barn. Sådana äro de, då jag lämnar dem, sådana
finner jag dem alltid, så förnöta de sin tid år från år.

Hvad är det för ett fartyg, som nu återvändt hem från Indien, och hvad är det där för en engelsk dam, gift med en
knarrig gammal skotsk Kresus med stora örlappar? Kan det vara Julia Mills?

Jo, det är verkligen Julia Mills, retlig och elegant, med en svart betjänt, som räcker henne visitkort och bref på en
guldtallrik, och en kopparfärgad kvinna, klädd i linnekläder och med en grann halsduk om hufvudet, som
serverar henne små mellanmål i hennes toalettrum. Numera för Julia icke dagbok, sjunger aldrig »Kärlekens
sorgkväde», grälar däremot ständigt med sin gamle skDtske Kresus, som är ett slags gul björn med garfvad hud.
Julia håller på att drunkna i penningar och talar aldrig om, tänker aldrig på någonting annat. Jag tyckte bättre om
henne i Saharas öken. : 1 ! M i ; I T j

Eller kanske detta just är Saharas öken! Ty fastän Julia har ett ståtligt hus och förnämt umgänge och ger



öfverdådiga middagar hvar dag, grönskar ingenting i hennes närhet. Jag ser där ingenting som kan bära frukt eller
blomma. Däremot ser jag något af hvad Julia kallar »societeten», bland andra mr. Jack Maldon från patentbyrån,
som hånar den hand som gifvit honom platsen och talar med mig om doktorn som »alldeles förtjusande antik».
Men, Julia, när »societeten» är benämningen på herrar och damer så ytliga som dessa, och när tonen därinom är
en öppet uttalad likgiltighet för allt som kan föra mänsk-ioi 88

ligheten framåt eller tillbaka, så tror jag, att vi förvillat oss i Saharas öken och göra bäst i att söka oss ut därifrån
så fort som möjligt.

Och se där vår oföränderlige gamle vän, doktorn, arbetande på sitt lexikon, hvaruti han hunnit ett stycke på
bokstafven D, lycklig i sitt hem och med sin hustru. Där ser jag äfven den gamla soldaten, hvars maktområde
blifvit betydligt inskränkt och som inte på långt när har så mycket att säga som förr.

Något längre fram anträffar jag min gode vän Traddles, arbetande i sin ämbetslokäl i Temple med ett
ansiktsuttryck, som vittnar om brådska och med ett hår, som blifvit obstinatare än någonsin till följd af
juristperukens tryck. Hans bord är betäckt med tjocka pappersluntor, och då jag ser mig omkring säger jag:

»Om Sofi vore din renskrifverska nu, Traddles, skulle hon ha tillräckligt att göra!»

»Det kan så tyckas, min bäste Copperfield. Men det var härliga dagar äfven de vid Holborn Court! Tyckte du inte
det ?»

»Då hon sade, att du med tiden skulle bli domare ? Men då talade inte hela staden därom!»

»Säkert är», sade Traddles, »att om jag någonsin blir domare —»

»Det måtte du väl veta, att du blir!»

»Låt gå för det då! När jag en gång blir domare, skäll jag minsann hålla ord och, som jag lofvade, tala om hela
renskrifningshistorien.»

Vi gå framåt arm i arm. Det är fest hos Traddles. Jag är bjuden dit på familjemiddag med anledning af Sofis
födelsedag, och på vägen dit beskrifver Traddles för mig, hur lyckan varit med honom i allt.

»Jag försäkrar dig, Copperfield, att jag blifvit i stånd att utföra allt det som mest legat mig om hjärtat. Den
ärevördige Horace har blifvit befordrad och fått ett pastorat, som inbringar fyrahundrafemtio pund om året; våra
båda gossar få den bästa.möjliga uppfostran och utmärka sig i skolan som flitiga lärjungar och goda kamrater; tre
af flickorna ha fått hederliga1089

och bra män, tre bio ho,s oss och tre hushålla för sin far efter mrs. Crewlers död. Alla äro de lyckliga.»

»Utom —» inföll jag.

»Utom Skönheten», sade Traddles. »Ja, det är sant. Det var verkligen bra ledsamt att hon skulle gifta sig med en
sådan skojare. Han hade en viss fart i sig, som fångade henne. Nu ha vi henne emellertid i trygghet hemma hos
oss och ha blifvit af med honom, så vi ska väl kunna krya upp henne igen.»

Traddles' hus är just —eller hade kunnat vara — ett af de hus han och Sofi plägat inreda under sina forna
aftonpromenader. Det är ett stort hus, men Traddles har sitt skrifbord i sitt toalettrum och där stå äfven hans
stöflar uppradade. Och han och Sofi tränga ihop sig i vindsrum och lämna de bästa sof-rummen åt Skönheten och
flickorna. Något öfver-loppsrum finnes icke i huset, ty otaliga händelser foga det alltid så att ändå flera af
flickorna äro här. Här möter oss en hel mängd af dem, som rusat ned för att öppna porten, och de skjuta Traddles
mellan sig för att bli kysst, tills han blir alldeles andlös. Här har Skönheten, som är änka och har en liten flicka,
slagit sig ned för beständigt, och för att fira Sof is födelsedag ha till middagen inbjudits de tre gifta flickorna och
deras män, en af dessa mäns bröder och en ,annans kusin och en annans syster, som visst är förlofvad med
kusinen. Traddles, alltjämt samma enkla, okonstlade man som förr, sitter som en patriark vid nedre ändan af det
stora bordet, och Sofi sänder honom från bordets öfre ända strålande ögonkast öfver en glad rymd, som
sannerligen icke blänker af bri-tanniametall.



Och då jag nu slutar mitt arbete och besegrar min önskan att fortsätta längre, blekna dessa ansikten bort. Men ett
ansikte, öfver och bortom dem alla, lyser emot mig med en himmelsk glans, i hvars dager jag skådar alla andra
föremål. Och det dröjer kvar.

Jag vänder på hufvudet och ser det bredvid mig i dess sköna renhet. Min lampa brinner svagt, ty jag har skrifvit
till långt inpå natten, men den älskadevarelse, utan hvilken jag vore ingenting, håller mig sällskap.

O, Agnes, o, min själ, måtte ditt ansikte vara mig nära en gång vid lifvets slut! Måtte jag, då verkligheterna glida
ifrån mig likt de skuggbilder, från hvilka jag nu skiljes, än finna dig bredvid mig, pekande uppåt! 
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